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ΤΟΒΙΤןשסזצא),  ΤΟ Ε5ΤΗΕΒ,קץאטעהצסאצ אסצא  

νίεννβ 68105560 6מע 1111ת 36 5566861 δρουΐ 16 6017600075 18865 οὗ 8, οἵ οὗ 1,8%6'% ענו 6 
  40060 ἴῃ {πε τηαγρίη οὗ 1556267 30 061167 00088 6ו קת 1]טפ " 6301ת {Πεπὶ, +08+ +6 " 3 85פע 8150
ἴῃ ἃ 0106ז6ה+ תג [τῸπὶ +8 01 16 507106 060660 לע 1156600071 55%, (סז νυ ἢ 1,866 646 
 ייפ [5 προץ 6+

 ץ 107.

581016 (67). Τῆς 150100005 οὗ 0218508 )025(, ,6ס0ומ\] 1885, 36 1350670 (073), 3115, 1807, πᾶνε 
 (?3006ה% 60ה(3ותותש 100. וט. 6-16 )) 6( וסב פוש  ἃס66מ ₪560, 106 ]80667 5טקק]6תו6ת+66 סע

 כ. 253(. 116 3345 506שת . ΧΙ(ץ5+6 ἴῃ +6 /07707 97 77000/007007 δέμας .01ק6מ 61456166 קוגס]15260
ἰδὲ 6 15 ἃ σοπεϊπιαίίοη οὗ {πε +ז3706מ) οὗ 6. ἱν 0כט 11560 סע 1350670 3ח ρατί οἵ ἴῃς 5816 15. 

Ετηϊορίς )35(. 2111 גממ'5 1201600מ 135 066ח ₪560. 566 066 סת πα. 

ϑυτγίας (89). 1.3281706'8 Ἑσϊείοη (1 “ὁ γὲ ]/7.7- 41͵2οογγρἠϊ δγχέαεε, 1,61ק216, 1861) 185 ס6ףח 1. 
 066 ₪806 ἰ5 ηοΐ ῃοπιοσρεήθοιβ. 6מ  νυ ἢ (Πϊ8 νεγϑίοη 185(6א+ (עסממ 16( [0 628146007 76
  )1166%טת06ז]עוהק  11 οηνναγάβ τῆςעו. .6 Β-ἰεχέ. Ἐτοιη 6+ [ 0(7305130ו0מ ] 15 ἃ 110673הז 6311167
 . +6 1155. 44. 106. 7(6א+ [סטמ6 1מ 61056 8111606 το {πε ἔογπι οἵ]ע 15 +6%+

 1 30מ. 76 (6]2 1,301ת \/6חפוסמ 563ת08 3קהז+ (זסתה 411 0+ת6ז8 88 126 סח]ע δυϊῃογίν ועגוסג
οἵ 70016. ΤῊΣ 36151000 οὗ 16 7691676א+ +גסטקםסט+ +6 300% + ἔγρα οὗ5טקקסו+5 106 510841016  

οἵ 168 οοπίεπί 653{ /1טפ6טמב 300 16 631600] 6אההוח3(וסמ  Βυפע 6  Μ5.6 51חג16ס + οὗקהז+  
οὗומ6. "1716 6601187 (1766% +6א+ ) δὲ {πε ργεϑεηΐ8100560 526018] 1ה+6765% [ת +6 15. 30 165 (6א1  

ργοθ]επηβ. 111616 15 ἃ ₪000 0698[ οἵ 6ססת+31ם60 זמ ]15 15. 781565 526018]  οἵ Τοῖς6 300% + 
 ןסז 106 "516" ז606תפוסמ δὲ גח 6הז]ע 0316, !תס|ט0ומש +16 51א+-660(טזע ט6|][טתב (?416ח+ (6
 ּהססט6, .Ρ טוו) ססמ+3ומותַק +6 6א+ οὗ 1006 11. 2-8, +6 (010 1 ,3ז1מ \/6זפוסת, 8מ0 ףטס+8+10ח5 ומ (?ץקזו8מ,

Ν᾽ 31108 15. )13(, νεῖμεν +66א+ 5טקקסו+66 סע +6 + {πε6ז בח /\טקרגפוומ6 5 .5/60/א. 130% )ונסו. [ 
 סזושומה] (סזתו οὗ 16 )1766% οἵ 10016 סח ἃ 1611067806 ז606מ510ת οὗ δῇ 167]691 300 [סתש6ז 8

οἵ ραγί οἵ6א+ + ἃ 116 ἔογπ οὗ111676 18, 88 18 611 אתסשמ,  δυςπογί65.סע חגס5% 067  Βιρρογίβα 
 +6 300%, [ויסחו .νἱΐ 10, (סטמ6 זה +הז66 6טתפ1ט6 0155. (11. גםמ6 7. 44, 106, 107(, ₪6ת67911ע טפט 6
 סע πε} 5ץווגס ,Ν᾽ εγβίοη 30 0668510081! פע 00167 6ש106ת06. 130% +ב15 (םוע6 (סעמנ 8566008 +0 6
 ἰουπα θά סח ἐπε 2-(6א6, (גסטקה 16 501601165 321668 ווג 126 5108186 +6א% !ם 806 18565 0

οὗ 6606066מ +6 (ועס (סעמ8  “πηϊχίαγε"135 66ה  {ποσὰ554005. צס הסוג(  
 ט+ 1( πε (6]2 1.301ה 35 (1ו6ז076(6 526013] ,ἱπιρογίδηςθ 168 60106₪06 15 6]01/060 +0 תל
 הבמה 60070. )1( Τῆς (17606% (2006א 1031016005 0065 ποῖ 3185 ₪1ש6 טפ +6 ἴγρε-5 זמ 16% %

οἵ {πε 010 132( 16 155. ( .6 5-6ץק6+ οὗכ66מ  παν )סותו, +פסטש] 168 טמ06ו]ץוהש +6א+ וטפ 

(Ὁ)1(1,4ם 115.  Τῆς411 0[ סח6 16. )3(  ποΐטפ, ססתוק1666 סז 1ת6ס ו ק1606, גז6  ἴοר/6זפוסמ \תסועמ  
ἴαγ 85 10016 12.סמק 85  εχξ6א+ 288 גה ()16 1 ,361מ + οἵעמוס 05% 61056]ע 6ק00668 116 5-66  

 .Τῆς 2656 18 Νυϊσαίθ /\ם 6א3ותותה(וסת οὗ {πε ΟἹ 1,30[ם +6א% (סטמ6 !ת (086 68ז]ע 680008
ἰηΐο 6108671,300 +6א+ שז6ג 285 0668 0607260060  οὗ01667 +ץק6  δῇפטקש65%8 12+ 16 18 084560 סת  
ρονושסט]0 06 80016(61, 300  ΤῸססח(סזמו(ע ואב +6 (266% (סות (סטמ6 1ם (?006א ל1וחג1וסטפ.  

 ,τη δ᾽ εδαίησ +0 ז656ח% 16 1,301מ 6ש116ח06 (סז +6 ועגס]6 1300% 01 "10516 ות 0668 שתנסו 48
νυν ἢ60101666 1,301ת 66,  ἃ60 קזומ(  {πεγείογεסע 5. 0/6 תבע6 0601060  οἵ Βם6 (2766% + ἢ16  

οὗ 58280168, 5486 +8ט6 ?6קז!ת66002 +6 (6א+ ( ₪6ה6ז8] שש [ἢ .%)תס+68 ץ60001תש 1,36ום טגזוגת 
οὐ 00167כ66מ 3806 וע 616 +6 44113016 611606 5026515 +16 5טק67107/6ע  ἢανε5086 816781085  

 ?6801תש5 ἀπά +6 5061[וחש οὗ 661131מ עסע65 85 6 מ 41

1 566 «ϑεγέδες ₪067 Οογγεείονς 07 206 00602 5/02/05, ὈὉγ 11. 7. Μ. ΜΊπε גת Τὶ Ὁ. 56636, Βυ 5 ,טפ6טמב]/ 1038, 656019117 

ΡΡ- 49 ἢ. 
3 0/6 Βανε 66םונמו כ6ז (πε νεῦβθβ δοοοζάϊηρ +0 ἔμ 66א) תוטמ לסזב ות סטצ οὗ 5: 116 םטמנל6תפ ἰπ 46%6050ז ἀγα ג6 תוגמג[) 65 οὗ 

ἴῃ 68ץסצפ ἴῃ הז 15, 582811675 תטתו6זג(וסמ[) ,16(5808ז וא 6ז6 8065 ποῖ 81!ע] ἢ {Ππαὶ 0) 5. 6זתהקפ ג6מ(10מ ח8ק 26 06 6 
 ... 6קק. [אצווו ,1.801 ) 776 200 67 722, Οχίοτά, 1878ם  οὗ 580801615ץסזק הססטזג(6 ז6קזומ(  865 ποῖא6ט .4 01

 וא

Ἵ 
1 

ς ל 

0 
ῳ 

1 
1 
Ἢ 

. 
ἢ 
\ 

4 

. γόοχλι 



ΤΟΒῚΤטסה,  ΤΟ Ε5ΤΗΕΚΕ,ץאטעהצסאצ אסד  
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 56665 οἵ {Π15 (6]450100₪ וע6ע6 1680 (סע כז655. Α 15+ 0786 0[ (]ו6 גכסט6 ΡῬγείαϊογυν 11006 45 (סטמב

 המסת ם15 קהק6זפ ומ גת 6מט6]סק6 400765560 +0 π6} [1ת1ע6ז5ו(ע /ע688. 1% ג85 066ה 76018600 המ

{πε Καν. 1. Ὁ.10016, פע  οἵ46 ועגו6ה 618165 +0 +6 (210 1.30  {παῖ βεοϊίοη οὗ6א%6060, ןכה116ט1811ע  
 0098265 .δηὰ 1 (Ὁ א. .Ὁ \1[ס6ץע, 04 01 011505 6201166.

αν 1946. 

 או

 ו





ΕΤΟΥΣ δευτέρου βασιλεύοντος ᾿Αρταξέρξου τοῦ μεγάλου βασιλέως τῇ μιᾷ τοῦ Νεισὰ Β 

-( 

ΕΣΘΗΡ. 

ἐνύπνιον ἴδεν Μαρδοχαῖος ὁ τοῦ ᾿Ιαείρου τοῦ Σεμεείου τοῦ Κεισαίου ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, 
)3( :.3ἄνθρωπος ᾿Ιουδαῖος οἰκῶν ἐν Σούσοις τῇ πόλει, ἄνθρωπος μέγας, θεραπεύων ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ 
60( 3 βασιλέως: 8ἦν δὲ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας ἧς ἠχμαλώτευσεν Ναβουχοδονοσὸρ βασιλεὺς 

(5) 4 Βαβυλῶνος ἐξ ̓ Ιερουσαλὴμ μετὰ ᾿Ιεχονίου τοῦ βασιλέως τῆς Ἰουδαίας. 4 καὶ τοῦτο αὐτοῦ τὸ = 
(6) 5 ἐνύπνιον: καὶ ἰδοὺ φωναὶ καὶ θόρυβος, βρονταὶ καὶ σεισμός, τάραχος ἐπὶ τῆς γῆς. 5 καὶ ἰδοὺ 

δύο δράκοντες μέγαλοι ἕτοιμοι προῆλθον ἀμφότεροι παλαίειν: καὶ ἐγένετο αὐτῶν φωνὴ 
  6 μεγάλη, 5601 τῇ φωνῇ αὐτῶν ἡτοιμάσθη πᾶν ἔθνος εἰς πόλεμον ὥστε πολεμῆσαι δικαίων(ל)

(8) η ἔθνος. 7 καὶ ἰδοὺ ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, θλίψις καὶ στενοχωρία, κάκωσις καὶ τάραχος 
(9) 8 μέγας ἐπὶ τῆς γῆς" ϑκαὶ ἐταράχθη δίκαιον πᾶν ἔθνος, φοβούμενοι τὰ ἑαυτῶν κακά, καὶ 

9 ἡτοιμάσθησαν ἀπολέσθαι" (09א ἐβόησαν πρὸς τὸν θεόν. ἀπὸ δὲ τῆς βοῆς αὐτῶν ἐγένετο 

  ὡσανεὶ ἀπὸ μικρᾶς πηγῆς ποταμὸς μέγας, ὕδωρ πολύ: το φῶς καὶ ὁ ἥλιος ἀνέτειλεν ἵ, καὶ οἱוס
(10) 
(1) 
(12) τι ταπεινοὶ ὑψώθησαν καὶ κατέφαγον τοὺς ἐνδόξους. "" καὶ διεγερθεὶς Μαρδοχαῖος ἑωρακὼς τὸ 

ἐνύπνιον τοῦτο, καὶ τί ὁ θεὸς βεβούλευται ποιῆσαι, εἶχεν αὐτὸ ἐν τῇ καρδίᾳ, καὶ ἐν παντὶ 

8 αἀπολεσθε ϑ(υϊὰ) זס ἀνετιλεν 5 | זס 5 

 .\ א 586- )א כ-50 שוא 2 (67) 0310

εγενοντο Ν᾽ | φωνη μεγαλη] »ιαργεα שלא 319 
Θ και 15---εθνος 4 01 0701700007 007 εἰ 07 0010007 

 - 15 | ἡτοιμασθη] ετοιקייפ >>? קל 36 (...3 "700007907 0(
μασθη % : תאו } | ומ παν | ומ 40--6090 250] 

  (Ὁב60%: סמו  6 | δικαιων δικαιον(6ש εἰ 2%5שטד6]
'7 και τ5---κακωσι5} 006 ἐδρεεόγοσο 0/ νιαίο 3, | סוח και ιδου ל | 

 | ) σκοτου 565: σκοτασμου 2 | γνοφους ΑΚ | (θλίψεις 44שאסדסטפ]
 :  5\(207(ט:0)  καιכז [κακωσι5 | ) καὶ στενοχωρια .\20/)6010סומ

 | , /% 2/2 φωΐ σέ 34כז [ καὶ 4% ,\ | ἐπὶס)ז | סוג  καὶ 4%קס(

(οπι τῆς 236) 
₪ και τ5---απολεσθαι] δέ /2/0/00077070/ ἐπε (οτα 3,5) 26/00 

30: οὐ {ἐνιμεγμεί 1" | ἐταραχθησαν ς | δικαιον] ροβὲ εθνος 
Αςεκνν: δικαίων Νϑάρρ-α: סמג 67 | סתג καὶ ητοιμασθησαν 
απολεσθαι Καὶ | ἡτοιμασαν + | απολεσαι כל 

9 οπὶ και--θεον 1/9 | τὸν 060ל] אא ץ3/0: סומ τὸν ἀρ! 

(βοηε] φωνης 236) | ἐγενετο] εβοησαν αι | ὠσανει-- תל 
τς εἰ ἐκ (εξ 38.5) γονεῖς 27/0 ἐχέξέ ) קיס 3.4( 38, (ןכז τονεέξμς δὲ 
3.) | ὡσανει} ὡς αν 5 : סומ Α( | υδωρ πολυ] ἀφπαέ 20/7/00 31": 

  Κסמ
10 φως] קז και ΑΝοάερ)ρ-ϑυνβξβικιο; φωτος 5*: סמ % | 

καὶ ο Ἡλιος] 50/02 230: סזמ καὶ 5" : סמ 0 86 | ανυψωθησαν ]% | 
τοὺς 6606005  ,0/0770510604+ 5 

 | 8676006 διηγερθη 02005: 6760060: ΝΙΝ: 70/30ו5] 11
60000605-)12( μαρδοχαιος 15 פס ἃ | εωρακως ΒΗΖΞ7 כז ס 4 
16[[ [οὶ τοῦτο 3, | και 29[ --ελογισατο εν εαυτω %1(0)קכףז : 
τ αἰχὶξ 30 | סמו τι---ποιησαι 0)1( | τι] οτι (| βεβουλευται] 
βεβουλευκε Κι: βουλευεται ΑἿνν : βουλεται :ג 0 5: 
 ---15 Ι ποιησαι] + το ενυπνιον τουτο )4(0205 | εἰχεν(וג10) /1/0/06271
γνυκτοΞ] δἰ 6γ αὐ 101570770 /007097070670077 - )50777/00/00702 36 κι; οοσείζενε 9.) 

 |  (αἴργεες 3.9) 0070/03קס אש  3090506 (.07 3.5) ἐῤείμσל
εἰχενἾ כז καὶ ἀ(ξ)ρραβ | αὐτο 19[ :*םשדש 8|ו τὸ ενυπνίον τοῦτο 

 |  λογω (2חשדו  τῇ Αὐ | οἷ καὶ 309 5* | οἷ εν,\ס6ןזא | סמג

4 σισμος 5 Αι νισα 5* | εἰδὲν יל 5 | ἑαιρου \5 

αἰσθηρ 2 | ἡ εσθειρ13, (ומט(1]) א ₪0/56]ף5צוא |  ἐσθηρ1ח56ז  
βιβλος εσθηρ εν (αἰ) | | ('ה δευτερὴ ἃ ) + εκδοσις ετερα6* | 600מק  

άϑιββοαיו |  
ἃ | εσθηρ οὐκ εκκλησιαζεται %66טד6קסש  εἰκοστὸν 

Α 1 (οπι δευτερου 71) | βασιλεύοντος ἀρταξερξου) +6 
4390/00 15 | ἀρταρξερξου ΑΓ] του μεγαλου [6\8₪00שפ] γέφέ 
"παΐογε 1 | βασιλεὼς Β] סוח ΑΝΒ סוחת ₪ | τη μια] τιμια 
2: τὴ πρωτὴ ἔκ: φγίμείῥίο τμδρεσὲς. 365 : ῥγέρνιο ושל 1/9: סו 
  1341%*5*81038[ του μισα 1)": τοῦ μηνος ἀρ: τοῦדסט ע6וק₪ | *+
νισαν 51 τε }} : 20097 φιΐ 051 470076005 31: φμὲ 05 Χαριάϊοὶ Ἶδλνο ן 
ενυπνιον] 2/2310 31/" | ιαειρου] ιαηρου Κα: ἰἀριου ἃ "6* : 0ק0ש ]וש) : 
ἀειρου Υ: 7]αγίνε 30 | σεμεειου Βγ253}} σεμειειου 2* : σεμειιου :כל 
σαιμίου ἃ: 060666 :טוא] 06266 %: .50/00 10: σεμειου *41(פק/ 
  της 455/52 | βενιαμὴν ἃכז [ του κεισαιου ἀρ | φυληςסוזה | 1611

2 οἵὰ ἀνθρωπος 19--- πόλει 34 ανθρωπος 19 [ + 0070105 07 | σου- 
 ] τὴ 19---μεγας 67 | )605(וגו4) | סו * \.  μεσουσοις Α΄: μεσοιςש0ו5]

φοβουμενος τον 060 ἰισραηλ 71) | θεραπευων] θεραπευτης ὧν 66[ וא 
 | ,00 1," | ην---αἰχμαλωσια5] εαρέξιεέῥας 60זתההה  ἰοΐππιסמו .8

ἣν δε] 206 ἐγαΐ 1/5 | [ףפ ἣν ₪ | [אשם. שד6טס6ץ ἠχμαλωτισεν: 
00/00/2004 316 | ναβουχοδονοσορ] ναβουχοδονοσσορ ἃ: סו 0008 | 
βασιλευς} 2ןכצ 0 414 5<-%6(ןזטוא : (ροβὶ βαβυλωνος 71): 0 % | סו 
βαβυλωνος εξ ἱερουσαλημ 3 εξ] εν א || ιεχονιου] כז τοὺ 2: 
ἰχονιου ה* | סו τοὺ 06]טיא 

4 καὶ τουτο] 2/0060 32 סומ) εἰ 306) | ומ αὐτου 6 | 
ενυπνιον} 2/2308 30 | סות καὶ 29 5071/95 | δου] סשאסש) [\* | 
φωνὴ זוא[06 | 664 θορυβος] θορυβου (16ט)/וא6[06\, | βρονται] כז 
και 0353 | σεισμοΞ] σεισμοι )% : συσσεισμος ןכ | ταραχος ΒΝ [5*םוצ 

 לו  καὶ Αϑ98 γ6}} (ΓΕ : δὲ εογεέμγδαξίοןכז
  ἰδου 1/5 | δυο δρακοντες} δρακοντες δυο )%: τ επι τῆςסומ .5

γῆς ἀσρίοηι 56ט0)ף | μεγαλοι] + δυο 5* | ετοιμως 6 | προσηλθον 
286060 | καὶ 29--- μεγαλη] και ἐγεγοντοὸ αὐτων φωναι μεγαλαι Α: 
 |  σδίαία δε (Ὁהלל סלקל 1/7: 0 טז 00 01

Ι νισαν] νισαν 0 2007405 εἰ"Ε(α] 4) 

1 5ΕΡΤ. טסז 11. 1. 

(ΧΟ) גי 



  ΕΣΘΗΡזז (א:12) 2

Β λόγῳ ἤθελεν ἐπιγνῶναι αὐτὸ ἕως τῆς νυκτός. Ἱ τΞ καὶ ἡσύχασεν Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ μετὰ τὸ (τ) (ΧΙ)ך ₪  
Γαβάθα καὶ Θαρρὰ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως τῶν φυλασσόντων τὴν αὐλήν, ᾿ϑἤκουσέν וב (:) 

τε αὐτῶν τοὺς λογισμοὺς καὶ τὰς μερίμνας αὐτῶν ἐξηραύνησεν, καὶ ἔμαθεν ὅτι ἑτοιμάξουσιν 

τὰς χεῖρας ἐπιβαλεῖν ᾿Αρταξέρξῃ τῷ βασιλεῖ. καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ αὐτῶν "καὶ 14 (3) 

ἐξήτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ ὁμολογήσαντες ἀπήχθησαν, 560% ἔγραψεν 0 τ5. (4) 

βασιλεὺς τοὺς λόγους τούτους εἰς μνημόσυνον, καὶ Μαρδοχαῖος ἔγραψεν περὶ τῶν λόγων 

τούτων: Ἰόκαὶ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς Μαρδοχαίῳ θεραπεύειν ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ 16 (5) 

δόματα περὶ τούτων. "καὶ ἦν ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου Βουγαῖος ἔνδοξος ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, τ) (6) 
 ּ / , /  7הר( , -

καὶ ἐζήτησεν κακοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ τὸν λαὸν αὐτοῦ ὑπὲρ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ 

βασιλέως. 
τε Καὶ ἐγένετο μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αρταξέρξου, οὗτος ὁ ᾿Αρταξέρξης τ 1 

ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἐκράτησεν. “ἐν αὐταῖς ταῖς ἡμέραις, ὅτε ἐθρονίσθη ὁ 2 

βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ἐν Σούσοις τῇ πόλει, 30ע τῷ τρίτῳ ἔτει βασιλεύοντος αὐτοῦ, δοχὴν ἐποίησεν 3 

τοῖς φίλοις καὶ τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν καὶ τοῖς Περσῶν καὶ Μήδων ἐνδόξοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν τῶν 

σατραπῶν. “καὶ μετὰ ταῦτα μετὰ τὸ δεῖξαι αὐτοῖς τὸν πλοῦτον τῆς βασιλείας αὐτοῦ καὶ τὴν 4 

δόξαν τῆς εὐφροσύνης τοῦ πλούτου αὐτοῦ ἐν ἡμέραις ἑκατὸν ὀγδοήκοντα" 5 ὅτε δὲ ἀνεπληρώθησαν 5 

αἱ ἡμέραι τοῦ γάμου, ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον τοῖς ἔθνεσιν τοῖς εὑρεθεῖσιν εἰς τὴν πόλιν ἐπὶ 

13 ἤκουσε (6טו)*5 | εξηρευνησε ΒΡ | ετοιμαζουσι 5 | χιρας 5  επιβαλιν 5 | ὑπεδιξεν 5 
17 αμαδαθου Β57 ναμαδαθου Β΄: αμαναδαθου 13* | λαον ₪ 5פט זג * 

11 ἐπιγνουναι 5* 

1 4 αἀρχουσι /\)010(5 

ΡΓ καὶ ₪ | χωρὼν εκρατησεν} סתג כ: סתג אשקשש %: סמ εκρα- 
τησεν 4 

Ὡ סמג εν 1:ϑ-ττημεραις 3/5 | εν 19] 6ח ἢ | αὐται5] ταυταιῖς 
Αἴ: δε ταυταῖς :0%6]וא δὲ 6* | [60ד οτι 2 | εθρονισθη] εθρηνισθη 
Ν : ενεθρονισθη 8. Δ ΘΕ ΚΥνΖ | ο βασιλεὺς ἀαρταξερξης] ἀρταξερξης 
0 βασιλευς Ατν: οὔ ΝΘ "ΑΕ: סתג 0 βασιλεὺς 0005: סחנ 0 

 :ἐπι θρονου βασιλειας αὐτου ος ἣν {{-ταρξ-)Κ2 - [06 | ἀρταξερξη5]וא
+ 17 ἐγέδιερεαϊ γέρε 2102 )+- φεοα ἐγαΐ 31/99( 1, | סווג εν 29---πολει 
 :77000077 3 [ σουσὴ % | τη πολειץ:  σουσης;סטססופ] | =/3
72007 9 

  τριτωדש  3, | εν---βασιλευοντος] Βα Ὁסתו (06(טממ ססמומוה 3
τῆς βασιλειας ετει 705 | εν] כז καὶ 02005: {και 71) | דש τριτω 

  | βασιλευοντος] της βασιλειαςןכ  ετεὶסזמ :%2[ 6 676 τριτωז6(]
02705 [δοχὴν ἐποιησεν} ἐποίησεν δοχὴν 5. ΚΖ: εἐποιησε δοχὴν 

μεγαληὴν ἄρραᾳβ: (ἐμεγαλὴν 236) | τοῖς φιλοι5] ΡΥ πασι {Κ2: 
(τοις δουλοις 236): αὐτου ἀρῬ-ϑ | τοῖς 39] των 06]צ: סח ₪ | 
μειδων % 

 סו :  30 | μετα το δειξαι] εδειξεν ἄρῬα5סו +0( 0סומתוה 4
μετα 5* | [חגסטדסש + τῆς δοξης ἔκ | οπὶ αὐτου 19 6 | סמ καὶ 

 ה: 6 αὐτουא  καὶ 5*: πλοὺכז [2% 2% ἂρ | τοῦ πλουτου--עזסע
 | %  | ἐν---ογδοηκονταῖ ἐπι ογδοηκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμεραςסזמ 66]זוא

ἐν ἡμέραις Β] ἡμέρας Α΄: ἐπὶ ἡμέρας ΞΝ͵2(Ἑ πολλας) 16[| [08 | 
ἑἕκατὸν ογδοηκοντα] ογδοηκοντα καὶ ἑκατὸν (- ἡμέρας 2) 5 | סה 
εἐκατον ἃ 

5. οτε---γὙαμου] ἐμ לו ἀμοαεείνιο קל 005 31/9 : סח 346 | 
 [ ,\3%*)(?)+ αὐτου) | ὁ βασιλευςחסזסט [ | γαμου(%זל  δεסמ

0 βα פסק זאפ )5( ה*: סות ἀρῆν | ποτὸν} זסחסש 8" | סזה τοις 
εθνεσιν Ὦ, | תג εὑυρεθεισιν /" | [3000\)060:--ן ₪ διμεσὶς 
77000077 (ἐε αμία Ὁ.) Ὦ, | εἰς τὴν πολιν ἐν τῇ πόλει כט : ἐν 
σουσοις [081 ἐν τῇ πόλει ἀπὸ μεγαλου )+ καὶ 2) εὡς μίκρου 
)+ ποτὸν [2) 2: + 00 μεγάλου καὶ εὡς μικροῦ πότον 805 | ἐπὶ 
ἡμέρας εξ] ἐπὶ εξ ἡμέρας {Ἰκ : οπὴ ἐπὶ ΑΙ: ἐπὶ ἡμέρας ἐπτὰ 6 [08 : 

ΑΝϑ6ς-Ἐ)Κρ- συν ΖΈ(Ξ. 59) 

ηθελε»} ηθέλησεν אצה[ : ηλθὲν 2 | αὐτο επίγνωναι Αὑὰ | αὐτὸ 
2"[ αὐτω αὐ ἢ 4: αὐτὸν ὃν | סזמ της 1(40)(קז. 

 סומ 12--17
12 ησυχαῖεν 5-.5 | μαρδοχαιο9ῖ +0 εωρακως τὸ ενυπνιον 

τοῦτο ק  γαβαθα] γαββαθα 2: γαλβαθα :מ βαθα ף | θαρρα] 
θαρα 5*)₪/0(: θαρρας 5>*: θαρας 2 | οἵη του βασιλεως 0* | 

  [ τυλην 2שש
18 τεῦ δε :(4מו)*5 γαρ Ατ | αὐτῶν 19] )כסף λογισμους Α : 

(αντον 136) | οπὶ καὶ 15--εξηραυνησεν ἂρ | μεριμναΞ] καρδιας 
κν | εξηραυνησεν Β"Α54 εξηρευνησε ΒΡΝΚα"᾽ ταὶ] | χειραΞ] 

Ἕαυτων ἄρρης | ἀρταξερξη] ἀρταξερξει Αϑι: ἀρταρξερξη ] | τω 
βασιίλει 15] τω פמק זהפ Αὖ: םטזש) μαρδοχαιος 71): + μαρδο- 

  2שק [ ἄρρηρ | περιלמול
14 εξητασενἾ ἡτασεν ἄρραδ: (εξεταξεν 51) | (οπὶ ο βασιλεὺς 

51) | εὐνουχου:] + ₪4םטזסט 06]זוא < + א ευρε דסטפ λογοὺυς μαρδο- 
χαιον 5 | εξηχθησαν /\5*5% 

15 καὶ 1" [זסטזשע- 00/05 καὶ μαρδοχαίος ἂρ | μαρχαιος 
 א  τουτῶνסומ |
16 ἐπαταξεν (| | μαρδοχαιον ἂν | [םטזש μαρδοχαιω /\5%%/2 | 

τουτων 115**-*)2[ זסטזס ₪10(6) : דסטזסש 8>*%  6ז[| ₪: αὐτων \\ 

τοῦ ταל שי ו  
ἀμαθαδουקז 0 [: 0000000 ::  ν | αμαδαθου6% סו )1(  

αμαλαθου |\: αμαναδαθου [!*: 70000600 Β' |וקפה :  

 0 ρὲ דש :τ: εβονγαίοι )% | ἐνδοξω 2 | ןוהקאטוסו 2
ΓῚ (και--ουτοιῖ סטזסו ὃε 44} | οι καν--αρταξεῤξου ἂρ | οπὶ 

μενα דסטזסטו-- 70 | ἡμεραιεἢ Ἐ εκειναιν > | ἀρταξερξου] ἀρταρ- 
ξερξον {: + קוו 1" | ουτοιῖ ןקז καὶ εἴητησε καὶ ἐκράτησεν :כ 
διε οἱ 10: +8 ἃ | ὁπὶ ο Αἰὰς | ἀρταξερξη:] ἀρξερξης Ν᾿": 
βασίλενε ἀργαξερξην ὧν Ἐ: κύρια ἘΔ: + βασίλενε ὧν [{-ταρξ-}: 
ἐσ βασίλένων εἴ ὁ γέῤνιαν!: ץצצ Ἐπ | ἀπὸ τὴν ινδικηἹ ἐπ ἡ 4 

  αἰθιοπιᾶνקש(טוו): ++שו  ₪: Ἔχωρανקוו | ווק
5: = Ἰονίαχρι) | דדה+ καὶ εἰκοσι καὶ ἐκατον κα | ἐπτα] 

βουγαιοιῦ ἑρμηνεύεται μακεδὼν ]א 17  

83, 



[13 ΕΣΘΗΡ 

6 ἡμέρας 86 ἐν αὐλῇ οἴκου τοῦ βασιλέως, 5 κεκοσμημένῃ βυσσίνοις καὶ καρπασίνοις τεταμένοις ἐπὶ Β 
σχοινίοις βυσσίνοις καὶ πορφυροῖς, ἐπὶ κύβοις χρυσοῖς καὶ ἀργυροῖς, ἐπὶ στύλοις παρίνοις καὶ 
λιθίνοις" κλίναι χρυσαῖ καὶ ἀργυραῖ ἐπὶ λιθοστρώτου σμαραγδίτου λίθου καὶ πιννίνου καὶ παρί- 

ἡ νου λίθου, καὶ στρωμναὶ διαφανεῖς ποικίλως διηνθισμέναι, κύκλῳ ῥόδα πεπασμένα' 7ποτήρια 
χρυσᾶ καὶ ἀργυρᾶ, καὶ ἀνθράκινον κυλίκιον προκείμενον ἀπὸ ταλάντων τρισμυρίων: οἶνος 

8 πολὺς καὶ ἡδύς, ὃν αὐτὸς ὁ βασιλεὺς ἔπινεν. 56 δὲ πότος οὗτος οὐ κατὰ προκείμενον νόμον 
ἐγένετο' οὕτως δὲ ἠθέλησεν ὁ βασιλεύς, καὶ ἐπέταξεν τοῖς οἰκονόμοις ποιῆσαι τὸ θέλημα αὐτοῦ 

9 καὶ τῶν ἀνθρώπων. 9καὶ ᾿Αστὶν ἡ βασίλισσα ἐποίησε πότον ταῖς γυναιξὶν ἐν τοῖς βασιλείοις 
ὅπου ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης. "ἐν δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἡδέως γενόμενος ὁ βασιλεὺςוס  
εἶπεν τῷ ᾿Αμὰν καὶ Μαζὰν καὶ Θαρρὰ καὶ Βωραζὴ καὶ 200000 καὶ ᾿Αβαταζὰ καὶ Θαραβά, τοῖς 

ἑπτὰ εὐνούχοις τοῖς διακόνοις τοῦ βασιλέως ᾿Αρταξέρξου, "" εἰσαγαγεῖν τὴν βασίλισσαν πρὸςוז  

αὐτόν, βασιλεύειν αὐτὴν καὶ περιθεῖναι αὐτῇ τὸ διάδημα καὶ δεῖξαι αὐτὴν τοῖς ἄρχουσιν καὶ τοῖς 
14 ἔθνεσιν τὸ κάλλος αὐτῆς" ὅτι καλὴ ἦν. 123 καὶ οὐκ εἰσήκουσεν αὐτοῦ ᾿Αστὶν ἡ βασίλισσα ἐλθεῖν ὦ 
13 μετὰ τῶν εὐνούχων' καὶ ἐλυπήθη ὁ βασιλεὺς καὶ ὠργίσθη, 13 καὶ εἶπεν τοῖς φίλοις αὐτοῦ Κατὰ 

ἡ επεινεν Β" 
11 βασίλεισσαν Β" | διξαι Β" 

ΑΝΒ4.-ΕἸΚρ--ϑανννζί 07 119 

 סועש κΖ | αμαν] αἷαν} חב: μαουμαν 2: /4ץלו6 1/9: 1/0026

ἀρ | μαξαν---θαραβα] Λίαγόδονα εἰ44(: סב  καὶ 19[ (τω1/0 |  
αίλανε 1/5: 4000/76 3.50) εἰ 20/04 ) 20/01 1:2104100 )4  
εἰ 072600: )400000: 1/( εὐ 1006 ₪4 6 )»450/01 3 

μαζαν 135*[ ιαζαν 06: ἔαβαν 25: ζαβα ἀρ:7700700762 3,5( 3 |  ) 
καὶ 29]ז6]| ₪ |  βαζαν ΝΆ“.םקשע ץ:  βαζεα Αἴτ:108008 2:  

Αὐἀΐρ | θαρρα] θαρραν Κ: 0006806 1:44(: סזמ  α΄: {τωטופ 501  

ἀρ | βωραζη] βωραξι44(: סמ  Αἴ | καὶ 39] (τω2: סומ  ἀρβωνα 
βωραζὴν 6: βορραζη ε: βοραζι ἀκρ: βορραζι ν: βαγαθαשפי :  

βηθαγα τ: 0 006806 Ἀ : αρβων ἔ | οἵχ και 45 ἂρ | ἕξαθολθα]2:  
ἕαθολαι Ὁ: )₪00\₪ ἃ: {ξαθολβα 71):ט:  ἕαθολοα ΚΥν: ζαθοαθα 

ἕηβαβαθα 4: γαβαθα 1: αβαγαθα 2: βαγωατ | και 55] (τω 44): 
αβαταζα] αβαγαζα {: ζαραθ 2 | θαραβα] θαρακα ἃ:6ק  πὶ 

 αθαραβα ἂρ: θαρραβα רש: θαρα ]: 0680, 1: βαρσαβα צץ:
και {3Ξ | ἐπτα] εξ ἃ | τοις διακονοι5]15[ כז  ἀχαρβας 2 | τοις 

τοῦ βασιλεως αρταξερξου]חקשדסופ 71( |  (Έ τοιςסומ 06]א:  
προקז  [του]סמג %  ἀρταξερξου του βασιλεως Υ: αὐτου ἀρβ!ο: 

προσωπου ]2: ΤΥ 27 000506078 3.5 | ἀρταξερξου] ἀρταξερξη εε]: 
Ν᾿ "ΔΡΒαΞΞΞ3,סמ  :) αρταρξερξου 

11 τὴν βασιλισσαν] קז τὴν ουασθη ): ןצ τὴν ουασθειν 21 
Ροβὲ αὐτὸν 21/9: -ουασθηὴ Καὶ | πρὸς [םטדסש πρὸ προσωπου 
αὐτου % | βασιλευειν---διαδημα] περιθειναι αὐτὴ το διαδημα και 

βασιλευειν αὐτὴν %2(קצ)%%₪ του) | βασιλευειν] βουλευειν ἃ | 
αὐτὴν 19] שטזש τ | αὐτὴ] αὐτὴν ἀρ | (αυτὴν 29---αὐτης] αὐτοις 
Τὸ καλλος חשו τοις εθνεσι καὶ τοις ἀρχουσιν 44) αὐτὴν 29[ 
αὐτὴ τ τοις 1τ9---εθνεσιν} πασι τοις εθνεσι και τοις 0000004 {κ | 
τοις 19 Β] כז πασι \(שש-)\. 5 τεῖ! ΞΞΞΨ2, | סמג ἀρχουσιν και τοις 2 | 

  )6/ 3...) 2007/31 | καλη] - τη οψειכצ א/ :[  25] ΡῪ καὶדס
2 

12. οὐκ 6וטמאסטש6ע αὐτου] 70/0001 1/9: לק οὐεαξμϊξ 319 | 
ἤκουσεν 6 | αὐτου] αὐτων ΑΞ. ΔΓΖ; סמ ἀρ | שטדש ἡ βασι- 
λισσα)] ἡ βασιλισσα ουασθη {ἰς | αστιν] ουαστιν τ: 00060ע 1 

  5. "ἀρϑ» | ελθειν] εἰσελθειν 5 τ : + κατα το ρημα του βασιλεωςסמ
 -- ἀρ | καὶ 29סנה : 5%9%6%2 | μετὰ των εὐνουχων} 0 εἰς 3.1דס

ὡργισθη] φιεογεοραῖο 2047077 0044200024 לישכט φιορίαηε 00770571 Κασίῖς 
0/0/0070 105985 0702757000 057 00100 3.55 (οἴ. 10( | ελυπηθη] 
ὡργισθη 5* | βασιλευς] + σῴοδρα {ΚΖ | ὡργισθη] ελυπηθη 5": 
+0/06 3/9: “καὶ (Ἐοργη 2( εξεκαυθη εν αὐτω (εαυτω 1%( 
5. ΑΚ Ζ 

18 εἰπεν] +0 βασιλεὺς .\5%1%12071/5 | αὐτου] εαυτου Α: 
 εἰδοσι (εν δοσει Κ) τοὺς καιρους ΚΖ | κατα---κρισιν»] 0/0/0270 

1-2 3 

6 σχυνιοις 8 | κλειναι Β" | σμαραγδιτου] διτου וג זג5 13%ל : σαμαραγδιτου 5" 
9 ἐποιησεν Α 8 προκιμενον 5 | סטזש 5 

 דד ἡμεραις 2 | εν שש ף] כצ καὶ ₪: εν 006 Ν | οἰκου] ΡΥ דסש
συμφύτου {Κ2א 586 ןוהנטוא :  \/ 

Θ κεκοσμημενη---βυσσινοις 45] εἰ ὁγαρέ 2/7010 212904414 
εἰεγῥίνα (- δέ εαγόασένα 38,50) οἰ-ὄγεσίγεα (οτὰ 3...) εἰ ἀγαείμεϊίηα 
(Ἐπ 30067 3.9) ογραγα 0:70 5 0070100 277003003 3 | κεκοσμη- 

 0 (44.236): κεκοσμημενὴνקכףפ  44.236) αυλη(סזמ  ἣν ἢאסא  ΡΥןג6שמ]
 6 : κεκοσμήμενω .\.5* : καικοσμημενοι 2 οἵη καὶ 19---βυσσινοις*(ט10)

 :06 | καρπασινοι5] καρπασιμοις ₪1: καρπασιοις 5*קט 2%
καρπασιν Ν (-σι Νιδἢ : καρπισινοις :ל καρπώωσιμοις 5: νακινθινοις 
Κι ἜἝκαι νακινθινοις )5 | τεταμενοι9] τεταμμενοὶς 2%: τεταγ- 

μενοις 5 2 | סמה) επὶ 800819--אט 71) [ἐπι σχοινίοις βυσσινοι5} 
 [ καὶ 29 ἀρ | επι 25---αργυροι5סזמ |  επὶ σχοινίοις 8סמג :  ἔκסות

σμδ γοίές 9.,“ὕτο) | ἐπι 39---λιθινοι5} ΡΥ καὶ ν : εοἰμρηφεας ῥαγέγιαδ 
 [ | κλιναιכ  καὶ 6? | λιθινοιΞ] λιθοιςכז [ 71) | παρινοις5(סומ :10
και ἃ | χρυσαι και ἀργυραι] 'χρυσοις καὶ ἀργυροῖς 5* | 67% 4%-- 
πεπασμενα] 210067 ἰαῤίαες »ιαγηηογαίος 3170/05 οἱ ῥίείμεγα καγία 1, | 
λιθοστρωτους ΑΖ | σμαραγδιτου] σμαραγδινον 0195 : σμα- 
ραγδιου ₪: σμαραγδου 41+" : σμαραγδειτας 2: σμαραδιτου "ה | 

 -- λιθου 19 ΑΚΥΖ | οἱ και 6%סמ | * λίθου καὶ πιννγιγου 5%סזמ
λιθου 2% ἀρ | סה καὶ 69 ) | חועעועסע καὶ παρινου] παρινου και 

 [ Κ: πιννικου + | | πιννινουדועעועסע | % παρηνου]  ΑΥΚΥΖדושועסט
πιγινου 1) 0601*5ןטטוא : πίψικου ἃ: {πινιου 71) | סמ καὶ παρινου 
 |  λιθου 2" ρᾳβ | στρωμναι] στρωμνης ΑΥ: στρομναις 2סוג | *5
διαφανει5} διαφανοὺς 1: επιφανεις 5(-עוצ 5*()%2: επιφανους . | 

 : εχ αἱ 1דסואו\שפ] ש | ( ποικίλως διηνθισμεναι κυκλω 71(סות
ποικίλαι ς | διηνθισμενης Α(-θεισ-)ν | κυκλω] כז καὶ Α | ροδα] 
δορα 4 : οἵ ] | πεπασμενα] πεπλασμενα 5" :כ πεπετασμενα ἃ 

 '7 סוג ποτηρια---τρισμυριων 1 | ανθρακιον 06*5(1]%אץואפ" |
καὶ 55-9410236אטגואועסש 5* | .סוש05] ןכז  

 | * οὐ 5סמג סטזסצ .\5%%2 | סמג | , 0 15--βασιλεὺυς 34סמו 8
ΕὝΕΡΕΤΟ] 67/6610 Α : ἐγένοντο 5 | סטדששצ δε] αλλα ουτως 08005 | 
δὲ 29] γὙαρ Α | ἐπεταξεν] ἐπαταξεν :"2ו[ εταξε ץ | οἰκονομοι9} 
+ 0770 πῖνε 0 ₪ 0: רה כ μη βιαζεσθαι 705 | αὐτου--- 
7 

  ἂρסש0קש דע  καὶ τωνשש 3 | סה
 - ονασθειν 2: 00000 )%: οναστη [08ץ*:  ουαστινשטדוש] 9

 6ש-- | , + »ιαργε 1חסדסש] | |  αὐτὴ./202//א ,\תסמ': : 6006
αἀρταξερξη5] ל γέρο ) + γερὶς ΒΡ) Αγίαχεγχὶς 30 | οπου---αρτα- 

 %6 αυτὴς 2 | ἀρταρξερξης Αἴק6ףפ]
10 (ὁπὶ τῇ 15 44) | ἡμέρα τη εβδομη] εβδομη ἡμερα % | 

ὝεΡομενο9)] 6ןכספ βασιλευς Α: γεναμενος ἔκ [εἰπε] קז εν τω 



3 ΕΣΘΗΡ 

Β ταῦτα ἐλάλησεν Ἀστίν, ποιήσατε οὖν περὶ τούτου νόμον καὶ κρίσιν. '%60( προσῆλθεν αὐτῷ 4 
“Αρκεσαῖος καὶ Σαρσαθαῖος καὶ Μαλησεάρ, οἱ ἄρχοντες Περσῶν καὶ Μήδων οἱ ἐγγὺς τοῦ 
βασιλέως, οἱ πρῶτοι παρακαθήμενοι τῷ βασιλεῖ, ᾿5καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τοὺς νόμους ὡς δεῖ 
ποιῆσαι ᾿Αστὶν τῇ βασιλίσσῃ, ὅτι οὐκ ἐποίησεν τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως προσταχθέντα διὰ τῶν 
ὑνούχων. ᾿δκαὶ εἶπεν ὁ Μουχαῖος πρὸς τὸν βασιλέα καὶ τοὺς ἄρχοντας Οὐ τὸν βασιλέα μόνον 

ἠδίκησεν ᾿Αστὶν ἡ βασίλισσα, ἀλλὰ καὶ πάντας τοὺς ἄρχοντας καὶ τοὺς ἡγουμένους τοῦ βασιλέως. 
1) καὶ γὰρ διηγήσατο αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς βασιλίσσης, καὶ ὡς ἀντεῖπεν τῷ βασιλεῖ. ὡς οὖν τ] 

ἀντεῖπεν τῷ βασιλεῖ ᾿Αρταξέρξῃ, "δ οὕτως σήμερον αἱ τυραννίδες αἱ λοιπαὶ τῶν ἀρχόντων Περσῶν 8 
καὶ Μήδων ἀκούσασαι τὰ τῷ βασιλεῖ λεχθέντα ὑπ᾽ αὐτῆς τολμήσουσιν ὁμοίως ἀτιμάσαι τοὺς 

ἄνδρας αὐτῶν. 9 εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, προσταξάτω βασιλικὸν καὶ γραφήτω κατὰ τοὺς νόμους ιο 
Μήδων καὶ Περσῶν, καὶ μὴ ἄλλως χρησάσθω, μηδὲ εἰσελθάτω ἔτι ἡ βασίλισσα πρὸς αὐτόν, καὶ 
τὴν βασιλείαν αὐτῆς δότω ὁ βασιλεὺς γυναικὶ κρείττονι αὐτῆς. “καὶ ἀκουσθήτω ὁ νόμος ὁ ὑπὸ גס 
τοῦ βασιλέως ὃν ἐὰν ποιῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ: καὶ οὕτως πᾶσαι αἱ γυναῖκες περιθήσουσιν 

- 5 

6 - 

  5 [| τυραννειδες Αὶסטזש 18
 * 5סטזש 20

 1//ליסצ 510050006 6701778 γερέηα 7607/2071 εἰ 00/77. 0000770000 וס
 εἰ קלר לק 700120705 "עלי," לק 01-1200070 οτὰ) 34,9( סשה 1

φεεονεσαῖο 2907 27/0177 01 2770072700"070170770 0770771 0020701 4017775 59095 0041  
 ,ἀϊεοίμν) 312" 00/0105 לשלל 617077 λὲς φεεῖ ἐχέγα (οτὰ 3.9) ליש סלול

φηοαῖ 00010 τεΐ 47) Σ14247)13 [ קאש - 60/2311 ] .(α14)אל  
διη-5-41%559308%צ207 |  γαρשוקק 3.5{ | סח  ποόρίεχὲξיקל  

 γήσατο 116(*13/45וג] {{επιδιηγησατο 16565 γ6 | סמ καὶ 29 צ |
ὡς 29--19] + 60704600 א | 0הו  ὡς 19[ 066 ΑΓ | βασιλει 

οφθαλμοις αὐτων25[ -|-6ש  ἀντεῖπενסט 2 |  βασιλει 29 5"6% | ουν] 
ἀρτα-ז | \, βασιλει ἀρταξερξη] αὐτω2 | דש  λέγειν αὐτὰςדס  εν 

ξερξη] ταξερξη \* : οὶ ἀκρ : αρταρξερξη εν τω προσταξαι αὐτὸν 
του εἰσελθεῖν εἰς προσωπὸν αὐτου και οὐκ ἢλθεν ]: ἀρταξερξει 

ειπεν ἀγάγειν τὴν ουασθειν τὴν βασιλισσαν εἰς προσωπον αὐτου 

 και οὐκ 06\]1ש 2

 [ 19---αρχοντωνו |  και 236): οὐχ Αὐῦ : + δὲ Κסטזשפ] (קז 18
γέρίογιες (Ὁ | αἱ τ9---λοιπαι} αἱ λυπαι τυραννιδες % | τυραννιδες] 
γυναικες 0% | των] ןכז αἱ :ז\/ αὐτῶν ) | {περσων] ןכז των 236) | 
μηδων] μειδων %: μιδων "ז | ακουσασαι] ΡΥ αἰτινες =: 
αιτινες λαλησασαι ἰκ | τω---αὐτηΞ}] "שח αὐτῆς λεχθεντα τω βασιλει 

  6 Ν᾿ | τολμησουσινטח] | 5 | λεχθεντα] ἀχθεντα 3<%ו82()8
τολμησωσιν ΑΝ 26"ן\6וג : τολμησουσαι ἃ : πολεμησουσιν צץ  ομοιως] 

  καὶ αὑται 020585 | ατιμασαι] ετοιμασαι ]" | αὐτων] αὐτωקז
/\*: εαυτων 390% 

 וגל  βασιλεῖ] ἐἰδὲ((-א)> | דש  βασιλειכס( 8066 19
γεχ εἰ 0וולו 631 64 /₪א 30 (οἴ. (10ט | βασιλικον] 
ρῆμα βασιλικον εκ προσωπου αὐτου ]%2: ץקא 31/79: סוג 3 | 
εγραφητω ἃ | περσων καὶ μηδων 35% ΝΗἢΙκ(μειδ-)ν 236 3, | καὶ 
3" --αὐτονἾ εἰ εξ νιαϊέέία Ῥαρέΐς γερίμαε φηονιοαῖ δα ἐσέ ἐξ 

 |  μη Αסו |  πον ἐργοΐίἐ αὐ γέρενι ἀγίαχεγχόρε 11969וסבלו
ἄλλω 5 | χρησασθω] χρησασθαι ἃ: (χρησατὼ 436)  μηδε] כז 
και {: καὶ μὴ α | εἰσελθάτω 1\/11א 8>5%[ εἰσελθετὼ 8"%* γ6}}: 
(ἐλθέτω 71) | ετι] εἰ דו 2: קדש ₪" : ἀλλο ק: סח ] | οἷ ἡ ו | 

  : τὸν βασιλεα[(-סטשקסש) | τὸν βασιλεα ἀσσονηρον (-2)0000םטזסש
ἀρταξερξην 60ז\ | και 45] כז ἀλλα ἀρρᾳβ | αὐτῆς 19---βασιλευ:] 
δοτω αὐτὴν | 0 βασιλεὺς δοτω Α | | κρειττονι) (κρειττον 230): 

εἰ ριον Ἦ,יי  
 20 [καὶ 15---ποιη 64-60 - 00/0700 ל-0670( 00

λογος /\ 35% χα |78/-) ליקוי | סוס ]  μεγύοלוו ל  
ο סומ /4/05: סומ [עחס ὁ ἢ | ον] 0 5" 5 | ₪ ק%ז*\,. | 
ἄρες [αὐτου] םויזסע סזו) ἀληθὴς /\ : εαυτοῦυ 07+ πολλὴν א : + 

17 ἀντιπε )19( 5 
19 βασιλεικον Α | βασιλιαν Β" | γυναικει 3 | אקוזזס ΒΓ ΑΒ 
15 δει] δι 5 

ΑΝΘ4ς- Κρ -ϑυν 2 ΓΈΞ, “το 

φιεὶ0070 פל  εἰ ἐμάρανε φιΐαῖשל  φεῖ σεΐεδατεדדו  
 010/21 ποέμπίαίί לשקע לו שלל [ἢ. (οἴ. Το) | ἐλαλησεν כז ₪

Υ: 0000060 2: 00000סטסטדוש  : αστινη Νυΐαאי'*(080 | םקדש]  
[κ | ποιησατε---κρισιν» εἰ γέχ παγγαμέξ ἰξρέρε 61/23/0190 00700 ῥγέμεὶ- 

περιסמו  :] ποιησατε---τουτου] περι τουτου ποιήσατε99: 66 |  

τουτοῦ |: εἰ αἰὐχίξ γεχ (οτὰ 3.5) δηερείδιες φγέμεϊῥίδιες 1159 | 
τουτου]סט % |  εἰ 0/1] εἰς Ἐ,: ποιησετεν [| ουν]ןקז  ποιησατεῖ 

γυώσκοντες 2 + 
14 προσηλθὸον 6/5215 | ἀρκεσαιο----μαλησεαρ] χαρσανα )6 35 

 :%  μαμουχανןוטקקסע σαθαρδα μαθαθαρσεις μαρρος 6ותו |ו:ם)

χαρσαν 20002 ραμαθα μαρος μαρσανα μαμουχαν 2 | 000600405[ 
ἀρκέσαος 3" : ἀρκισαιοεν: 0107020000 4, | סומ καὶ 29 δαὐΐρβ!ο | 
σαρσαθαιοιῖ σαραθαιος 7: σαρεσθαιος (-06-)ז\/ : 22701000 (Ὁ: 

ϑοναίλεας 1/0: ϑανγοίλα: 1/9: δογαίλα εἰ 202 1/: ]סות ה | 
μαλησεαρ 13/34 5610]יא [ μαλισαερ ἂρ: μαλισαιος τ: μαρησαια וג : 

μαλισεαρ τεῖ! : 1200/0020 εἰ Μαϊεραίλα (Μαΐσσα»γ 3? : Μᾶαίαταν 
Ἐ“) οἱ 0/02/04: 10 | οἱ ἀρχοντες] ῥγίρεεῤε 4/5 | ἀρχοντε:] כז 
ἐπτα ἘΖ | μηδὼν καὶ περσων τ | μειδων % | οἱ 15---βασιλει] קו 
γοχίπεί ἐσαν χερὶ ) + γίπείβες 4/"( αὐτί αϊδνείες εἰ (οτα 4/( 4, | 
πρώωτοι παρακαθημενοι] παρακαθημενοι קז) καὶ Κ) πρωτοι {Κ2 | 
1 - 44)  παρακαθημενοι] προσκαθημενοι 7: προκαθη- 
μέσοι ἄρα» | סות זש βασίλει ἂρ 

15 οι καὶ ἀπηγγειλαν αὐτω 8, | απηγγειλαν] εἰπὸν ἀρ: 
γειβοναίενι 1/"": ]לאל (Ὁ | [םטזש αὐτὴ כ | ששדש τὴ 
βασιλισση] τὴ βασιλισση ουασθη (-θει 2( {ΚΖ | [םקדוש αστι 1 
ἀστὴν ΝΑ: םקדש מ Νπῖα; συαστι :ז οὐ /10ק | ἐποιησεν ταῇ 
2/0000 200 μας 710 1 νπο---προσταχθεντα] προσταχθεντα 
(σροστεταγμενα ]%( טחס τοῦ βασιλεω: ἀσσουηρου (οπὶ %( )%2 | 

  ₪: ἀΐεία εἰ 6אקו[  6* | προσταχθεντα 40/44שחק
  [ μαμουχαίοε 85.532: μαρδοχαιος {μκὮ,5 | τοὺςהוס 16

ἀρχόνταιν 15] ρὲ חקסו οε΄ ν»Ἅ : + και του ἡγουμένου: του βασι- 
  μόνον 6 | ηδικησεν) ἡτιμασεν Αἰ{-μη-} | ἀστιν ἡסח |  ὄρגושו
 : βασιλισσηε + | αἀστινἾῚ κυῦ ᾧ 5דרו  [ τὰ ρηματαקל
 ( τι ονασθη )-066 τὴ {και οἷν ἐρ | πανταν---βασιλεωεשקד

“γύρει κερί: εἰ )קוו κερί “γέαχενχί, 4 | καὶ 5.--βασιλεωε) 
οἵα ἄρ. סח καὶ τοῦῦ ἡγουμένου 66 | סוח καὶ ον | ὁπ του: 4" 06 | 
ηγονμενονεἾ ηγεμόναν Υ1 + ὅσοι ἐν πασαιᾳ שקו %< | βασιλεωε) 

Ἕαρταξερξον {{“ταρξ΄}κΣ 
11 καὶ 1τ5.-.-(18} שי | 2000/8 22// 00/0770 ) + ἐο ἘΜ) סלול 

γεφί (Ὁ וכו (| σὐ ו/או קו קוו )טיח 
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τιμὴν τοῖς ἀνδράσιν ἑαυτῶν, ἀπὸ πτωχοῦ ἕως πλουσίου. 51 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος τῷ βασιλεῖ καὶ 8בו  
1 τοῖς ἄρχουσι" καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς καθὰ ἐλάλησεν ὁ Μουχαῖος, ““ καὶ ἀπέστειλεν εἰς πᾶσαν 

τὴν βασιλείαν κατὰ χώραν, κατὰ τὴν λέξιν αὐτῶν, ὥστε εἶναι φόβον αὐτοῖς ἐν ταῖς οἰκίαις αὐτῶν. 
1 τ Καὶ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐκόπασεν ὁ βασιλεὺς τοῦ θυμοῦ, καὶ οὐκέτι ἐμνήσθη τῆς 
2 ᾿Αστίν, μνημονεύων οἷα ἐλάλησεν καὶ ὡς κατέκρινεν αὐτήν. “ καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως 
3 Ζητηθήτω τῷ βασιλεῖ κοράσια ἄφθορα καλὰ τῷ εἴδει" 3 καὶ καταστήσει ὁ βασιλεὺς κωμάρχας 

ἐν πάσαις ταῖς χώραις τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ ἐπιλεξάτωσαν κοράσια παρθενικὰ καλὰ τῷ 
εἴδει εἰς Σουσὰν τὴν πόλιν εἰς τὸν γυναικῶνα, καὶ παραδοθήτωσαν τῷ εὐνούχῳ τοῦ βασιλέως τῷ 

4 φύλακι τῶν γυναικῶν, καὶ δοθήτω σμῆγμα καὶ ἡ λοιπὴ ἐπιμέλεια: “καὶ ἡ γυνὴ ἣ ἂν ἀρέσῃ τῷ 
βασιλεῖ βασιλεύσει ἀντὶ ᾿Αστίν. καὶ ἤρεσεν τῷ βασιλεῖ τὸ πρόσταγμα, καὶ ἐποίησεν οὕτως. 

5 516 0( ἄνθρωπος ἦν Ἰουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει, καὶ ὄνομα αὐτῷ Μαρδοχαῖος 0 τοῦ ᾿Ιαείρου 
6 τοῦ Σεμεείου τοῦ Κεισαίου ἐκ φυλῆς Βενιαμείν, 586 ἦν αἰχμάλωτος 66 Ἰερουσαλὴμ ἣν ἡἠχμαλώτευ- 

σεν Ναβουχοδονοσὸρ βασιλεὺς Βαβυλῶνος. 7καὶ ἦν τούτῳ παῖς θρεπτή, θυγάτηρ ᾿Αμειναδὰβ 

ἀδελφοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ὄνομα αὐτῇ Ἔσθήρ' ἐν δὲ τῷ μεταλλάξαι αὐτῆς τοὺς γονεῖς 
8 ἐπαίδευσεν αὐτὴν ἑαυτῷ εἰς γυναῖκα: καὶ ἦν τὸ κοράσιον καλὸν τῷ εἴδει. ὃ καὶ ὅτε ἠκούσθη τὸ 

22 απεστιλεν 5 

3. γυνεκωνα 8. | φυλακει 5. | γυνεκων 5 | επιμελια \5 
Ἴ αμιναδαβ 45 | επεδευσεν 5 

  207 6 3, “πιοא 5-1 א כ-5 ער \/.

 + : ) + 42ו? [ τῶ 39 06  δοθητω---επιμελειαסות | ,3
309( κἰέογες 1 | סזמ δοθήτω σμηγμα και ἃ | δοθητω] + 
0200505 | σμηγμα] σμημα [ : σμιγμα ΑΝάεκρν : σμιγματα 2 | 
οἱ λοιποι 2 

4 ἡ γυνη] סח 3*5/: סומ ἡ 02005 | ἡ ανἹ  ἐεαν 2: ηἡδανὰ: 
ἢ 6% :*ססזז ף 2/0 8/5 | ἀρεσὴ] ἀρεσει הקז | βασιλει 19] + קץ 
ἑμμερία 077 600 3.5 | סוח βασιλευσει---βασιλει 2% (Ὁ | 
βασιλευσατω ν | [םטדוש αστινης 1)*': :סטסטדוע ז 000000 2 
)-606( | τω 2%--חקסטזסְך] זס πραγμα דש βασιλει {Κα | דס 
προσταγμα Β"] זס πραγμα 139 /\1\ 5670 τε]: μεγόμ 343! 

5 καὶ 19 018 80ז ]* | ἀαγθρωποΞ}] כז ο [ἢ | ιουδαιος ἣν ΑΙΚΖ | 
 | =, ο---βενιαμειν 3סמו | , 40060405 1, | τη πολει] 7200677 1סוזה

ΟἿ οὁ---κεισαιου ἀρ" | סחב ο---σεμεειου 1/5 | 0 του] οὗτος 2 | 
ιαειρου] εἰ εχ 60זצ [: ₪6(קסש עץ: (₪קסש וע : εἰειρου 2*)₪10( : τατρον 

Α | זסט 29] קז 0 Α |[σεμεειου וא%] 5!1זע] 060666 : σεμιου :ג 
σεμειου ΑΝ τοὶ! | κισσαιου 6 Ϊ βενιαμὴν ἃ 
Θ סחו ος--ἰερουσαλημ 65 | εξ ιερουσαλημ] כז סשזספ 6": εξ 

 - 5 : + μετα τῆς αἰχμαλωσιας ης αιἰχμαλωτισθη (της αἰχμαλω.ווצג/

τευθησεις 2) μετα ιεχονιου του סנמ) Κ) βασιλεως )0006 %2)509 %+( : 
+ μετα τῆς αιἰχμαλωσιας ἔ | ἣν 29] ης ): ἡ :ג ον ΑΚΖ | αἰιχμα- 
λωτευσεν Ν᾿ ΚΖ | ναβουχοδονοσορ] ναβουχοδονοσσορ 3 : νουβουχο- 
δονοσωρτ | βασιλευΞ] כז 0 Νοάρ)ρι-2: 15 "80ז ף | βαβυλωνοΞ:] 
₪80 εχ ₪04 ]%: 2200/0701 9 

7 παις θρεπτη] סת 9,: + עדו 6002 ΚΖ | 606606/9[ β 5.0 
 סוג : 5: ἀμιναδαμ δεῖ: ἀαμιναδαυ τ: αμηναδαβ Ν: αδαβ ἀρזהפ

Ξ | αδελφου] αδελῴο :ה αδελφη ἂρ | πατροΞ] קז דסש ז: סמג 34, | 
αὐτου] μου ἃ: + 076 οὐκ 606 πρα οὐδὲ μρα ]%: + זו οὐκ 66 
πρα 2: +0/ 0/77/7081 םלו? ἤήαγαοελαεις 2102 ἐγ 20/07 φιογέαηε 
ἐγαΐ ογῤάαμα Ξ.(οπ)ο; ἨΔ των γονεων αμῴφοτερων ορῴανη [05 | 
ονομα] קצ τὸ Αϑίκζ {αὐτὴ αὐτῆς :%2500\41(ם/ αὐτω εὖ | 
αἰσθηρ ἃ | [זסשפ του *ץ | γονει9] + ελαβεν αὐτὴν μαρδοχαιος 
εαὐτω εἰς θυγατερα ] | αὑτὴν] εαὐτὴν ΡΥ: ₪ 6% 00 1 
+ μαρδοχαιος 5-%6%230 | εαυτω] αὐτω Αρ | סמ εἰς Α | γυναικα] 

θυγατερα 2, | καλη 8. | εἰδει] γεέρεῖς 0500 1/5: + και ὡραιον 
τὴ οψει σῴφοδρα 5% 

8 το--προσταΎμα] דס προσταγμα του βασιλεως ]: 70 προσ- 

21 τω---τοις ἀρχοὺ 50 188 ΒΡ | ἀρχουσιν Α5 
11 2 αφθορα] αφωρα 5* | ειδει] ειἰδιν 5* 

4 προσταγμα 13*[ πραγμα 1399 

αληθης ])-065(1003(/ : + οτι πολλη < | εαυτων] αὐτων 5%2-ה06"קןק | 
απο---πλουσιου] απὸ πλουσίου εὡς πτωχου :(10ט)%278) ₪ 26%- 
2εγίδις σφι ₪07 00000505 38 (οἴ, (01,ט 

 [ βασιλεὺς 01," | καθα--- μουχαιο5] ουτως ἂρ | καθαסח 21
και ἃ | μουχαιος}] μουχεὸς 35.:8: μαμουχαιος 5=%)-6-(2 : μαρδο- 
χαιος )% 1/5 : εὐνουχος 5* 

22 απεστειλεν +0 βασιλευς ,\ 559181288 : +? 00צ//// 
 | ==, | εἰς---βασιλειαν] εν πασὴ τὴ βασιλεια .\/112071י5 (3

  τὴν 1 ἄρρῃβν | κατα χωρανסומ | ( τὴν βασιλειαν κατα 44(סוה
εἰς χωραν καὶ χωραν ΑΥ | κατα 19[ και 0ק*05ט | κατα 29] 

  Ὑραμμα αντοὺυ (αυτης 2) καιדס  και αἵκ | αὐτων 19] καταקז

 |  καὶ (₪0; κατα τὴν γὙλωσσαν αὐτου )%2גשסש  \( πρὸς(סתג
ὠὡστε--αὐτων 25] πό 65360 אלק ῥγέρεεῤε (οτὰ 3...) ἐγ 
0700 σα δὲ γιεῖέ ἐΐριο7 τμαργεμς ἦτε οημγεῖ 70000070 31, (οτὴ 4-- 
»εΐεγε 3.5) | סזה εἰναι ץ | φοβον ροβὶ αὐτοῖς Α | αὐτων 29] 
+ και λαλεῖν κατα τὴν Ὕλωσσαν τον λαου αὐτου 2 

11 1 ο---οθυμου] τον θυμου ο βασιλευς ἀρταξερξης [{-ταρξ-}Κ2 | 
βασιλευ:} + ἀαρταξερξης 8.5.8 | οπὶ καὶ 729---αὐτὴν 305 | καὶ οὐκετι 

εμνησθη] εμνησθη γὙαρ Α | (6שו) סזמ סטא6זו 07/5 705 | της] 
τὴν ἢ | [םשדש αστινης :ג'*)[ οὐαστιν τ: ουασθη {Κτ(-θει) | 
μνημονευων---αὐτῊ») καθα εποιησεν καὶ οσα αὐτὴ κατεκριθη 

Α( [σα] 6 (1: ו סנה 3.9) φμας 
0 οἰ ל δὲ (οτὰ 3,.5) γεςογιεἶϊέ εἰ φμονιοαῖ (μὲ 319 

 | *06 αν | ἐλαλησαν 5]וא:  γέχ αὖ ἔγα 11/95 | οιαἹ] οσαיש
κατεκριναν ₪* 

2 εἰπὸν δεῖρυν | οι---βασιλεωΞ] οἱ φίλοι [08 : ₪000 02 4 | 
του ]₪₪04\605[ προς τον βασιλεα Αἴτ: + οἱ λειτουργοι αὐτου Κα | 

  τω βασιλει 3,.,“ο | κορασια---ειδει] Βα παρθενοὺς ευὐπρεπειςסזמ
105 (εἴ. Γκι0) | καλα 000000 Α 

 | *[  | κομαρχουςא  καὶ 1%סוה |  καὶ τὃ---παρθενικα 3/5סח 3
 - | επιλεξατωσαν] επιλεξασ.\ז αὐτου 073,99סוג | * ταῖς 5סות

θωσαν τ: επιδειξατωσαν ΑΙ κορασια] כז παντα τα 1% : כז παντα 
5%: (ροβῖ παρθενικα 44}: סה ץ | παρθενία 5%5]צ | καλα τω 
εἰδει}] קז καὶ א: סתג 1/9 | סמו καλα 6 | εἰς---πολιν] δἰ 00%- 
 : [ ουσαν Ν᾽" : σουσσαν ἴ.5ל0315 720677 31/6955 | שסטשש 70/9074
σουσα ₪ | οπὶ καὶ 35---γυναικων 21/5 | παραδοθητωσαν] + Ορρέο 

 ג:

 5 תקפו רווקה כר 6
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Β τοῦ βασιλέως πρόσταγμα, συνήχθησαν κοράσια πολλὰ εἰς Σουσὰν τὴν πόλιν ὑπὸ χεῖρα Γαί, καὶ 
ἤχθη ᾿Εσθὴρ πρὸς Γαὶ τὸν φύλακα τῶν γυναικῶν. 9 καὶ ἤρεσεν αὐτῷ τὸ κοράσιον, καὶ εὗρεν χάριν 9 

- ₪ ἐνώπιον αὐτοῦ: καὶ ἔσπευσεν αὐτῇ δοῦναι τὸ σμῆγμα καὶ τὴν μερίδα καὶ τὰ ἑπτὰ κοράσια τὰ 
ἀποδεδυγμένα αὐτῇ ἐκ βασιλικοῦ, καὶ ἐχρήσατο αὐτῇ καλῶς καὶ ταῖς ἅβραις αὐτῆς ἐν τῷ γυναικῶνι" 

  καὶ οὐχ ὑπέδειξεν [2000 τὸ γένος αὐτῆς οὐδὲ τὴν πατρίδα' ὁ γὰρ Μαρδοχαῖος ἐνετείλατοגס
αὐτῇ μὴ ἀπαγγεῖλαι. τ καθ᾽ ἑκάστην δὲ ἡμέραν ὁ Μαρδοχαῖος περιεπάτει κατὰ τὴν αὐλὴν τὴν 
γυναικείαν, ἐπισκοπῶν τί ᾿Εσθὴρ συμβήσεται. τ οὗτος δὲ ἦν καιρὸς κορασίου εἰσελθεῖν πρὸς τὸν 

βασιλέα, ὅταν ἀναπληρώσῃ μῆνας ιβ΄" οὕτως γὰρ ἀναπληροῦνται αἱ ἡμέραι τῆς θεραπείας, 
μῆνας 86 ἀλιφόμεναι ἐν σμυρνίνῳ ἐλαίῳ, καὶ μῆνας ἕξ ἐν τοῖς ἀρώμασιν καὶ ἐν τοῖς σμήγμασιν 
τῶν γυναικῶν, ᾿ἸΞκαὶ τότε εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα: καὶ ᾧ ἐὰν ᾿εἴπῃ, παραδώσει αὐτὴν 
συνεισέρχεσθαι αὐτῷ ἀπὸ τοῦ γυναικῶνος ἕως τῶν βασιλείων. "“δείλης εἰσπορεύεται, καὶ πρὸς 
ἡμέραν ἀποτρέχει εἰς τὸν γυναικῶνα τὸν δεύτερον οὗ Γαὶ ὁ εὐνοῦχος τοῦ βασιλέως ὁ φύλαξ τῶν 
γυναικῶν, καὶ οὐκέτι εἰσπορεύεται πρὸς τὸν βασιλέα ἐὰν μὴ κληθῇ ὀνόματι. 15ἐν δὲ τῷ ἀναπλη- 
ροῦσθαι τὸν χρόνον ᾿Εσθὴρ τῆς θυγατρὸς ᾿Αμειναδὰβ ἀδελφοῦ πατρὸς Μαρδοχαίου εἰσελθεῖν 
πρὸς τὸν βασιλέα, οὐδὲν ἠθέτησεν ὧν ἐνετείλατο ὁ εὐνοῦχος ὁ φύλαξ τῶν γυναικῶν: ἦν γὰρ 

᾿Εσθὴρ εὑρίσκουσα χάριν παρὰ πάντων τῶν βλεπόντων αὐτήν. "6 καὶ εἰσῆλθεν Ἐσθὴρ πρὸς 

10 οὐκ 5 | υὑπεδιξεν 5 | ενετίλατο 5 
13 γυνεκωνος 5 

15 ἀμιναδαβ /\5%* | μαρδοχεου 8%5 | ἐνετίλατο 5" 

εν σμυρνινω ελαιω] σμυρνινον ἔλαιον /\: εν ελαίωסתג 1/5 |  
καὶ 19---τχγχυναικων 3/5 |3 | סמו  σμυρνινω {κ | σμυρινὼ 

ἃ:סוג  μηνας εὖ 29[ εξ μηνας ]52 | καὶ 25-- σμηγμασιν] 
σμηγμασιν] σμιγμασιν ΝᾺΡ:ז* |  καὶסת  καὶ εν Α:סתג  

των γυναικων ₪*1 | סזמ  σμημασι 
 : א  ἢ νεανις {ΚΖ | 600 700606704 [ εἰσπορευονται 06זסז6] 18

εἰσεπορεύοντο 81530 | סמ καὶ [29--(800ו\6ושש 3/5 | ₪--ששתש 
 παραδωσειν [ | ἂν Αν | παραδωσει(%ק 0 ]₪ | =  ἐρμέγοίγοולו

(-σιν 6( תא : 7000000608 ג[06 | (αυτην] αὐτὴ 74( | συνεισερ- 
χεσθαι] συνεισερχεται Υ : συνερχεσθαι 8 | αὐτω] αὐτὴ 359082 : 
αὐτὴν Α | βασιλεων ἀρηὰ 

14 δειλη:---βασιλεα] εἰ 00070 ἐμέγοίγεί 7000100? (οτὰ 39( 4 
07 γρὲς ααὶ αἴΐδννε 10000 οἱ γεζγγοδαΐ 7 αἰγέμηε (οτὰ 36,25} 
1110076 5060/7000 γ107ὲ ἐπῆρε 000007 50000 ῥοϊεδέαέενε ἑπαμεθπαϊὶ 
 -- εἰ 15--66 /=( | δειλη5} + αὐτης 62 οἵη εἰσπορευεται 1%(סזמ 3
ἡμέραν \  ἡμεραν»] ἐσπεραν ןוא : + αὐτῆς 2 | ἀποτρεχει] αναστρεφει 
ἃ | οπὶ סע γαι ] | οὐ] οπου ז | γαι] 0000405 5 (γαι 5* (0גו : 
σασαγαῖζι 2: τε Α | 0 [:06טעסטֶא οπὶ 0 55: εὖ 6א ססזצ ἃ | סמג 
του βασιλεως ἂρ | [4סטא6ד οὐκ [ΚΖ | εἰσπορευεται 29] 00606704 ז : 
+ 601% | προς 25] εἰν | μη] + θελησὴ (-σει 2) ο βασιλεὺς αὐτὴν 
(αυτὴν ο βασιλεὺς 2( καὶ Κα | ονομαστι \ הד 

15 (εσθηρ τ᾿---μαρδοχαιου] ον ἐμέλλεν 67090 44) | εσθηρ 1"[ 
αισθηρ ἃ | סזה τηβ---μαρδοχαιου 8" ἀρ | סה τὴς ΑΚτ | αμειναδαβ] 
εἰ οΟΥ̓ ἴῃ ἡ, δα ἴηΐ ומ א[ : ἀαμιναδαμ αἴᾳ: Ολέλεὶ 15 : 40007 4 | 
μαρδοχαιου) + לש ἔλαβεν εαυτω (αυτὼ 2) εἰς θυγατερα Κα: + קא 
μμίγίεγαί 7 315 | εἰσελθειν} ΡΥ ἐν τω ז : כז\, 
του 5%ול : τοῦ ελθειν ] | [חקספ εἰς וא[ | ηθετησεν] סבה αὖ 
00 0: Ἔρημα Κα | [שע (ργ εκ πάντων 44) | ἐνετείλατο Β] αὐτὴ 
ἔλεγεν Αϑολκχῖμο; = 400006/ εἰ 11009: + αὐτὴ οοὐανν : כז αὐτῇ 
ΝΘ" |זש | 6 εὐνουχοι] ροβί γυναικὼν Ν᾽: γωγαιος )0 γαιος {κὴ 
0 εὐνουχοῖ του βασιλεως )%2 | ὁ ,25---γυναικων סח 021: סות 0 
φυλαξ ΑΙ: סמ 0 5" (Πα Ὁ 8>*9%%( | סמ γὰρ )0ז-]ה) | 60000 45] 
  110 ( | παρα---βλεποντωνזה וע  | κουσα χαριν---αὐτὴν 50ג 4000
  πάντωνסה |  Αשוט  00 Οτοϊαῖ | παραלק 0
Α 1 τῶν βλεποντων φιΐ 70/00 8% | αὐτὴ ἢ 

16 εἰσηλθεν] ἐνγοάμεία 00 ₪ | εσθηρ] αἰσθηρ ג : סמ 2 | 
6 

Ὃ δωναι Β" | αποδεδειγμενα ΒΡ(υἰά) | βασιλεικου 45 | γυνεκωνι 5 
12 ουτως}] οὕτω 5* | θεραπιας 5 γυναικιαν ,5זו  

γυνεκων 514  

ΑΝ84ς-Η)κρ- σαν ζί (3 “το 

ταγμα τοῦ βασίλεως και δογμα (τα δογματα %( αὐτου ΚΖ | סה 
κορασια---σουσαν 5* | κορασια πολλα] ןכז τα 8-.:3: πολλα א 

οεῖνε : ΒαὉ τετρακόσιαι τὸν ἀριθμον οὐσαι [05 | σουσαν σουσσαν 
]: σουσα ק | γαι 15] γαιη :צ γωγαιου 2: Ορχεὶ 8, | εσθηρ) 
αἰσθηρ Ν΄α: ἐχερίπα 60 | [דקסנ - οἰκον του βασιλεως επι τον 
ΚΖ | γαι 1 γαην :צץ γωγαιον 2: Ορρέο 4 | οἵὴ τὸν 2 

9 οἵ και ן*--אסקסשוסש 1, | αὐτω )5ךכס κορασιον ]%2 | ευρε»] 
 --- | αὐτὴ 19כ  0, | ἐσπευσενἾῖ ἐσπευδὲν ἃ: σ 45 ἰποετί/1/0/ע: +

μεριδα] το σμηγμα (σμιγ- ΚῚ αὐτης (οπι ἢ και τὴν μεριδα δουναι 
ἀντ (ΚΖ: 207 קמוקאנ τεζίογες 210: 10 | δουναι αὐτὴ ןח | σμιγμα 

 : 1594 | αποδεδιγμενα] υποδεδειγμενα ἃט) א קיא | סזח דש  εχת(ך
αἀποδεδεγμενα δουναι ]: προδεδειγμενα δουναι 2 (ρο εχ ססצצ 28): 
+ δουναι > | αὐτὴ 15--αὐτη: ₪7 2000 :וע αδίαζές עזוב 
== | βασιλικου ןכז του )%2 | טד [ + εἰς 0000 Κα | γυναι- 
κιωνι 2 

 | \  | πατριανמם  γενος ἐσθὴρ Α | αἰσθηρהעד זס 10
ἀναγγειλαι יא[ 

11 καθ ἐκαστὴν δεῖ και καθ εκαστην ΑΥ̓ΚΖ | 0 μαρδοχαιος] 
 | 06 περιεπάτει ἃ]א | סה  1)": ροδὶ περιεπάτειקאמו 9
γυναἰκεια»Ἶ γυναῖκα ה | τι ἐσθὴηρ συμβησεται] דו συμβησεται 

  συμβησεται (Ἐ τη 1)דו :4/00 58. “: τι αἰσθηρ συμβαινει Αק

«σθὴρ καὶ τι ποιηθήσεται αὐτὴ ](2 | εσθηρὶ קז τὴ Νάρρᾳ 
(αισθοκ: ₪00 וג 

12. ουτον--εἰσελδει»} εἰ φμανιαῖο 7 φησ ἐρεέγοίγεί 
 γαρ [ | δεא* : ουτωסטזסו] |  | συτοῖ δε ηνἾ καὶ οταν ἡ ΑΈו

οεὖνν | καίρου κορασιου (ρτ ο 44): κορασίου καιρο: και κορασιου :: 
+4) κοράσιον % | κοράσιον ז | οἵα εἰσέλθειν 2 | βασιλεα) 
Ῥαρταξερξην [κε | σταν7 ןקז και ΕἾ» | αναπληρωση] ανεπληρωσεν 
85“: ἀναπληρωθὴ (ανε- |]: «σει τῇ καιροι κορασιου (-σια ΑἹ ἈΠ: 
ἀγεγληρωσεν αὐτῇ κατα דס+) 1] δογμα τῶν γυναικὼν 12 | 
μησαι 1." δωδέκα μηναι ((-ש63) %צ + )וה!כ ἐπὶ μηναι +) [08 | μηναι 

  αἱסמ | { ΑΝ τοטס δωδεκα ΒΉΚΡρ: δέκα [ Α | ιβ' ΒΔ0ו*] מיאו
  ἀρωμᾶσι καὶ ἐν τοῖνדסוו  | μηναν 1᾽-- Ὑυναικων μηναι +) ἐνה

σμηγμᾶάσι (σμεγ' 69( τῶν γυναικὼν καὶ μηναῖ εξ αλειῴομεναι 
(ταὶ 7: “γα: זה ἘΜ) σμυρνσω קושש-) 6( ₪ οοἷὖνν 8 | 

 :- ε 15] ε μηναι {Κ | αλιφομεναι] αλειφομενη ἀρρואמו
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δ᾽᾿Αρταξέρξην τὸν βασιλέα τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ, τῷ ἑβδόμῳ ἔτει τῆς βασιλείας 5 ש% 
  αὐτοῦ. καὶ ἠράσθη ὁ βασιλεὺς ᾿Εσθήρ, καὶ εὗρεν χάριν παρὰ πάσας τὰς παρθένους, καὶול

18 ἐπέθηκεν αὐτῇ τὸ διάδημα τὸ γυναικεῖον. "8 καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον πᾶσι τοῖς φίλοις αὐτοῦ 

καὶ ταῖς δυνάμεσιν ἐπὶ ἡμέρας ἑπτά, καὶ ὕψωσεν τοὺς γάμους ᾿Εσθήρ, καὶ ἄφεσιν ἐποίησεν τοῖς 
19 ὑπὸ τὴν βασιλείαν αὐτοῦ. 190 δὲ Μαρδοχαῖος ἐθεράπευεν ἐν Τῇ αὐλῇ. “οἡ δὲ ᾿Εσθὴρ οὐχ 

ὑπέδειξεν τὴν πατρίδα αὐτῆς" οὕτως γὰρ "ἐνετείλατο αὐτῇ Μαρδοχαῖος, φοβεῖσθαι τὸν θεὸν καὶ ף ץ 
ποιεῖν τὰ προστάγματα αὐτοῦ, καθὼς ἦν μετ᾽ αὐτοῦ: καὶ ᾿Εσθὴρ οὐ μετήλλαξεν τὴν ἀγωγὴν 

  αὐτῆς. “᾽ καὶ ἐλυπήθησαν οἱ δύο εὐνοῦχοι τοῦ βασιλέως οἱ ἀρχισωματοφύλακες ὅτι προήχθηב1

2 Μαρδοχαῖος, καὶ ἐζήτουν ἀποκτεῖναι ᾿Αρταξέρξην τὸν βασιλέα. 53καὶ ἐδηλώθη Μαρδοχαίῳ ὁ 
23 λόγος, καὶ ἐσήμανεν ᾿Εσθήρ, καὶ αὐτὴ ἐνεφάνισεν τῷ βασιλεῖ τὰ τῆς ἐπιβουλῆς. 33ὁ δὲ βασιλεὺς 

ἤτασεν τοὺς δύο εὐνούχους καὶ ἐκρέμασεν αὐτούς: καὶ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς καταχωρίσαι εἰς 
μνημόσυνον ἐν τῇ βασιλικῇ βιβλιοθήκῃ ὑπὲρ Ἵ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου ἐν ἐγκωμίῳ ףעק זצ 

τὸ Μετὰ δὲ ταῦτα ἐδόξασεν ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου Βουγαῖον καὶ ὕψωσεν ς Ὁ» 
αὐτόν, καὶ ἐπρωτοβάθρει πάντων τῶν φίλων αὐτοῦ. 3 καὶ πάντες οἱ ἐν τῇ αὐλῇ προσεκύνουν αὐτῷ, 

18 πασιν Α | 60 Α | εἐποιησεν 29[ 60006 5 
23 βασιλεικη 4 

17 γυναικιον Αϑί-νεκ-) 
20 ὑπεδιξεν ὃ | סטזש 5* | ενετίλατο 5 

111 1 αρταξεξης Β" 

 .\ א (ש) 580-ם ]1 ןכ-5ונעוא 20736 3 ,ייי(ספ)

21 καὶ 195] ןל 02003 77/02 Μαγαάρελαειες 5002001 ἐπ αμζα 
γερίς 01) + 0/0001 1/5( 2031 (06 Ὦ, | ελυπηθησαν] + βαγαθαν 
και 00009 55%:  βαταθαν και θαρραν :ץ + γαβαθα (-θαν %( και 
θαρρας {ἰκ : --γαββαθαν και θαρας 2: 70/00/0700 Βαγίαρεμς δἰ 
7000/05 30: ἨΔῸ επιβουλευσαντων τω βασιλει βαγαθωου και 
θεοδοσιτου (-δεστου 60060( [08 | οἱ [לןדסטע)>--2% 70/1 τεγμαδαγιέ 
0/0070 105 | ἀρχισωματοφυλακε9} ₪ 29 εχ ρ, דס 1[ ]ומ ἢ | 
προσηχθηὴ 6 | μαρδοχαιο5] קז 0 ΑΥ | καὶ 2% 18 80ז ש | 
ἀρταξερξην] )ןכספ ]860 0\60 ΚΖ: οπι 03, | סזמ τὸν ץ 

22 5 λογος μαρδοχαιω 6/0%ק0052 | סת 0 Α | εσημανεν] 
Ἕαυτον ΨΥ: + Μαγάσελαφης 3, | εσθηρῚ] כז τη 605 : αἰσθηρ 

 |  ἔτη βασιλισση ]%2 | αὐτὴ] ἡ βασιλισσα 400: 000/24מ:
ανεφανησεν ἃ | βασιλει] αρταξερξη 555(%(-ן66ו)120ל.. | τὰ 
τῆς ἐπιβουλης} ἐγ:- πο»»7716 (εἰ γιογ12721 31/5( 1070000001 4 

23 5 τ5---εγκωμιω] εἰ ἐρεχιείείμτξ γος 7007000770 δὲ ἐγεε4671:{24711- 

ἐπέ 2000007021 3.9) τὲς σέ 00 0 εἰ φογίῤέμνε ἐσέ ἦσε 
ἦρε ἰἰδγο τιϑριογίαϊί εἰΐογιέρε γέρὶς Ἅδ τι; ἐρηοηιέμηε ἐς εἷς 3,9 
(εχρ!) | ἡτασεν] ανητασεν 555)%: ανητησε 2: εκρεμασε ἂρ | 

 06 | οπὶ 0 βασιλεὺς]א  καὶ ἐκρεμᾶσεν αὐτοὺς ἂρ | επεταξενסות
ἀρ | καταχωρισαι] καταχωρησαι 1\*ה6/0%קז : καταγραψαι 8 
)10( | εἰς---βιβλιοθηκη] εἰς βιβλιου θηκὴν 2 | μνημοσυνον} כז 

  βιβλιοθηκὴην % | βιβλιοθηκη] βι! λοθηκη ₪ : βιβλοθηκηקז : ἃדס
 | צץ  τὰ ἄρηγοῖβ | εὐνομίαςק: קז  καὶ ταקז [ Κὶ | ὑπερג: סמ

  εν 25 Αδρ | εγκωμιω] εγκωμιων ]: εγκωμια ₪: ἔταδε ταסומ
ρήματα % 

> ΠῚ 1 μετα δε ταυτα] δ /20/0/0 651 032 2600 0700 1, 
  ταכז [ | ταυτα.406]וא  δὲסזמ | [  περι 60כז טאו [ 3, | μεταסזמ

ρήματα 15 | εδοξαΐζεν ν | οπι ἀρταξερξης ν( | αμαν] αναμ 4 | 
αμαδαθου] כז עוסש ]%207: ₪ ϑὰρ זהפ 78 : αμαθαδου :קקפש ανα- 
μαθαδου Α: סתג 3, | βουγαιον] εβουγαιον )%: γωγαιον 2: 

  50007 ὦ 54 1": οὐχὰ 635? | οπὶ καὶ 29---αὑτουקל
ἂρ | επρωτοβαθρει] πρωτοβαθρει :וג επρωτοκαθει ἃ: εν πρωτω 
βαθρει 2 | παντων] כז ὑπερανω )%: כז ἐπανω 2: (10ט)/סתג 4 | 

 *( των )%2: αὐτων 1כז [ τῶν ἃ | αὐτουסמ
2 και] כז καὶ παντες οἱ δουλοι του βασιλεως {ΚΖ | סזמ 0 ץ | 

αὐλὴ] + του βασίλεως 5%56%2 | προσεκυνουν} ΡΥ καμπτοντες ]%2 | 
αὐυτω 19] αὐτων [\: αὐτον 12: αμαν ,\.30/9? : סנמ 1/5 [ὁπ] --7050ש 

αἀρταξερξην τον βασιλεα] τον βασίλεα αρταξερξην ({-ξιν %( εἰς τον 
 - τον ΑΒ: αἀρταכז [ τῆς βασιλειας αὐτου ἔκ | αρταξερξηνסואסש

ἕερξιν צץ: ...אשקאשנ 607: ροβὶ βασιλεα ν: סוג 071, | δωδεκατω 
μηνι] μηνι דש δωδεκατω )%: μηνι דש δεκατω 2: δεκατω μηνι 
  αδωρ 5": τηβηθ 85:8: τιβιτא:  | αδαρ] 4060ג 0 027 | *55%

 6 της βασιλειαςז ἢ )6(סות 29 τω--םטזסע] 1 870 2 | τω((א():
αὐτου τω εβδομω )2 | דש εβδομω ετει] ετει דש εβδομω א : 

  αὐτου 6סומ 1 3 00
17 ἡρασθὴην ἂρ | εσθηρ] ΡΥ τῆς 545: αἰσθὴρ :ג αὐτης ἀρ: 

  03/0 1/9: τῆς (τὴ 2( εσθὴηρ παρα πασας (παντας τας 2)?קנשלו
γυναικας {ΚΖ | καὶ 2% ὈΪ5 50: Κὶ [χαριν] + καὶ ελεον ενωπίον 
αὐτου {κ2: - γι εοησῤεοίε 000: 0: + αῤμα γέρενε ΟΥτ-ἰαὶ ἃ | 
αὐτὴ] סתג 5{κ2: שא?+ Οτ-ἶαὶ | דס γυναικειον} γερίπαε 2: 
0/ γέρέμανι לבשו [2004 ῥγο ]7250/1 10: + טד 51: - αὐτὴ καὶ 
εβασιλευσεν αὐτὴν בעדו ουασθη (-θει 2( ΚΖ: + αὐτὴ και εβασι- 

λευσεν αὐτὴν ἀντι ουασθὴ οτι εν Τω εβδομω ετει της βασιλειας 
αὐτου δαρειος ο καὶ ἀρταξερξης 67066 τοὺς γαμοὺυς αὐτου μετα 

ἐσθηρῖ 
18 ποτον] ἐ μεγαν )%2 | סתג πασι 0/2607 | αὐτου 10 ροβί 

δυναμεσιν ἂρ | ται5] τοις 6 | סמ ἐπι (Γ(υἱ4)3.}5 | סמו ἡμεραΞ--- 
υψωσεν 31/55 | ἡμεραΞ] ןכספ| חדש) 436): ἡμεραις δ(υ4) | αἰσθηρ 

  | τοις 29---αὐτοὺυ 2957 ΡΥ πασι ἀρρα53 : ογεγεΐδις 7670701005 31/59וג
  %00 | 0 δε] εν δὲ τω αθροιζεσθαι ταςססמוממה  ἰοίΐιμπιסוג 19

παρθενοὺς το 66טד6קסש καὶ ὁ 2 | εθεραπευεν] εθεραπευσεν ΑΝΔᾺ: 
διετριβε כ+-שצ) : 5060200/ 1, | αὐλὴ] + του βασιλεως {2Ξ, Οτ- στ 
20 η δὲ] καὶ ἡ ἀρ: καὶ 6 | 6000 19[ ₪000ףק α | οὐχ 

νπεδειξεν סט μετηλλαξε % | τὴν πατριδα םטדד]פ] שלא δ:424771 
  ῥαίγέανε 1, | πατριδα] διαγωγὴν Κι: εἰμέξαέονε (Ὁ | αὐτηςלק

19[ Ἔκαι τὸν λαον αὐτῆς 0(2מב) τον) | (ενετείλατο αὐτὴ μαρ- 
δοχαιο5} και ἐνετείλατο μαρδοχαιος αὐτὴ 44) | αὐτὴ] αὐτὴν Ν: 
αυτω 2 | μαρδοχαιο5] כז 0 ΑΡΓ | φοβεισθαι] + αὐτὴν 6* | θεον] 

 - 006 1/5 | τα προσקו + :{,.. 0053/99 )+ ἡγε ογιγεῖ 06 3אל
ταγματα αὐτοῦ] דש αὐτου προσταγματα ἀρ: דס προσταγμα 
αὐτου ץ | סתג καθως --αὐτου 425 [6תק | ףץ +6 τω τιθηνεισθαι 
αὐτὴν ]%2 | μετ αὐτου] חשק αὐτω 5%%0%2 | סתג καὶ 25---αοὑτὴης 
 |  μετηλλαξεν] οὐκ ἤλλαξεν Αוג | סט 600 29] αἰσθηρףק | 53 29
διαγωγὴν 1 

ΠῚ τό αδαρ] δεκε(μβριοΞ) λέγεται και ₪000 % 

7 

Π| ג 
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Β οὕτως γὰρ προσέταξεν ὁ βασιλεὺς ποιῆσαι" ὁ δὲ Μαρδοχαῖος οὐ προσεκύνει αὐτῷ. 3 καὶ ἐλάλησαν 3 
οἱ ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως τῷ Μαρδοχαίῳ Μαρδοχαῖε, τί παρακούεις τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως 
λεγόμενα; 4καθ᾽ ἑκάστην ἡμέραν ἐλάλουν αὐτῷ, καὶ οὐχ ὑπήκουεν αὐτῶν! καὶ ὑπέδειξαν τῷ ̓ Αμὰν 4 

  Μαρδοχαῖον τοῖς τοῦ βασιλέως λόγοις ἀντιτασσόμενον' καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὁ ὃ" Μαρδοχαῖος ὅτιק 8
ἸἸουδαῖός ἐστιν. 5καὶ ἐπυγνοὺς ᾿Αμὰν ὅτι οὐ προσκυνεῖ αὐτῷ Μαρδοχαῖος, ἐθυμώθη σφόδρα, 5 καὶ 
ἐβουλεύσατο ἀφανίσαι πάντας τοὺς ὑπὸ τὴν ᾿Αρταξέρξου βασιλείαν '10080/008. 7καὶ ἐποίησεν 1 ו 

ψήφισμα ἐν ἔτει δωδεκάτῳ τῆς βασιλείας ᾿Αρταξέρξου, καὶ ἔβαλεν κλήρους ἡμέραν ἐξ ἡμέρας 
καὶ μῆνα ἐκ μηνὸς ὥστε ἀπολέσαι ἐν μιᾷ ἡμέρᾳ τὸ γένος Μαρδοχαίου, καὶ ἔπεσεν ὁ κλῆρος εἰς τὴν 
τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ μηνὸς ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ. (065א ἐλάλησεν πρὸς τὸν βασιλέα ᾿Αρταξέρξην. 8 

λέγων Ὑπάρχει ἔθνος διεσπαρμένον ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ σου, οἱ δὲ νόμοι αὐτῶν 

ἔξαλλοι παρὰ πάντα τὰ ἔθνη, τῶν δὲ νόμων τοῦ βασιλέως παρακούουσιν, καὶ οὐ συμφέρει τῷ 
4} βασιλεῖ ἐᾶσαι αὐτούς. 9εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, δογματισάτω ἀπολέσαι αὐτούς, κἀγὼ διαγράψω 9 

εἰς τὸ γαζοφυλάκιον τοῦ βασιλέως ἀργυρίου τάλαντα μύρια. 1966 περιελόμενος ὁ βασιλεὺς τὸν וס 
δακτύλιον ἔδωκεν εἰς χεῖρα τῷ ᾿Αμάν, σφραγίσαι κατὰ τῶν γεγραμμένων κατὰ τῶν ᾿Ἰουδαίων. 

ἡ ετι 5 | τεσσαρισκαιδεκατὴν Β8Ὁ 

ξερξου ψηφισμα εποιησεν Α : »η67156 0707077 7170 7060700700 
050 2500 0000000010 70000 γεργεαγείς Αἰ γέαχεγιχε 020 
3-5 | ψηφισμα] קז זס) 236): ψηλαφισμα 1: - εν τω μηνι דש 

  αὐτὸς 0 μὴν νισαν ϑολίκ(οτη αὐτὸς 0 μηνὴΖ | )6דקשזש
δωδεκατω] דש δωδεκατω ετει 44(  ετει7 כז τω 00005 | δωδεκατω 
ΡΓ τω ἀρ: דש δεκατω ₪5  εβαλεν] εβαλλεν αι: ἐλαβεν Α | 
κληρους] φουρ (φρου %( τουτεστιν κληρους εἰς προσωπὸν ἀμαν Κα | 
Οὐ ἡμεραν εξ Α | μηνα] μηνας 60: μὴν 8 ἢ | סמו ὠὡστε--- 
κληρος 2 [ ἀπολεσθαι ἂν | οπὶ εν μία ἡμερα 6073, | μαρδοχαιου] 
ΡΥ זס Ῥ΄ και 45] קאש6 3/5 | סמה 0 ἢ | τοῦ (ןוץסצ 0 

 צא  ἢ | 05[ 0 Ῥϑα | 6060ססצז  εχסט [ 3 | τουעו
8 ελαλησεν] +6 0/0%70526/ | αρταξερξην] 00/0 טל 

 | טסו ה |  λεγων 2סמ | ) φέρης 710070007 36 (οἴ. 1,00ליטל"
60/05[ + εν 59 {1 | διεσπαρμενον} διεσπαρμενων  : διεστραμμενον 

 - : 2εγμ φῦ μ7) 35 : + καὶ διηρήημενον ]62: ΠΔῸ εθνος πονήρον διεוא
' 000066 7ο5 | סוחו εν τοις εθνεσιν 3, | סזמ חשדו τν | σου] αὐτων 
  006705שש  ὀχέγαγιδας?ל/ 18/5 | οἱ δε---αὐτους] 706/01/2סות :*5

 - 07070 ἐπεῖς 007 0000700705 0 00077077 ἐγε ογργεὶ 0501קל
7 
3 (εἴ. 1גגס) [63/7יק 065-0000770 ἐχίδγανε ἰερενε 06005 שב 

 | ג  αὐτωνסזמ |  [| | οἱ δε] καὶ οἱ 0065+/שץלושלו  ἑμᾶςליס
παντας Ὦ | των δὲ νομων} τὸν δὲ νομὸν εἴ : τοὺ δὲ νομου 1 | 

 א  βασιλει ΑΥ̓ΚΖ | 60004 αὑτους}] εαυὐτοὺυςכסף(  συμφερειסט
9 εἰ---βασιλει] εἰ ουν τω βασιλει δοκεῖ {Κ{-κη}Ζ | εἰ δοκει] 

εδοκει [\ | [680א ΡΥ οὐν 86%%960710: + שש .\ז | זש βασιλει] 
δὲ γεχ 61 ορέξνειενε 657 507577 ἕπεο ἢ οΡ)αι )66. 1.10) | δογματισατω 
ἀπολέσαι טדסטפ] 0/2/90 לק סל 0 ἐμ סל Ἄ,, (οἵ. 
1.00) | δογματισαι ] | ἀπολεσαι] |קספ αὐτοὺς 3: απολεσθαὶ 
Απὶ [ סומ αὐτοὺς ΑΥ | καγω] 0/3 (οἴ. 1,00( | διαγραψω----μυρια] 
μυρια τάλαντα παραστήσω αργυριου ἐπὶ χεῖρα των ποιουντῶν τα 
εργα εισαγαγειν εἰς τὸ γαζοφυλακιον דסט βασιλεως [ΚΖ [παρα- 
στησω---χειρα] ἀργυριου παραστήσω ד χειρας 2}} [ διαγραψω 
παραστήσω ἐπι χειρᾶς των ποιουντων τὰ ἐργα 600060 5%": 

Ἕαυτα ἃ | εἰς---βασιλεως} ἐπ ρατοῤλγίαείο 2000 ₪ | סזה ἀργυριου 
υ 

 |  0 βασίλευς 5* 96? | τον ον 6% οοὺγ ἃ: τὸ {Πὰ2סות 10
δακτυλιον] + ומ[ |1ח 5: “αὐτου Αἰτ | ἐδωκεν εἰς χειρα Βάργα5] 
εἰς (Ἔτας ἢ) χεῖρας ἐδωκεν ΘΛ: 600א6ש εἰς χειρας 416 |: 

 |  σφραγισαι---ἰουδαιων 4סמו |  τω ΑΥΚΖסומ | * εἰς χείρα 5סות
σφραγισαι] כז του ἀρρᾳβίσφαγ' 55): סח 67 | κατὰ τῶν γεγραμ- 
μενωνἾ κατα τὸ γεγράμμενον 6: πᾶντὰ סוה) {Κ) τὰ γεγράμμενα 

 0 | κατὰ 45] καὶ νוק%ק%

4 ὑπεδιξαν 5-.5 | ὑπεδιξεν 5 

ΑΝ(Ρ)Βδς- Κρ -ϑανννζΞ 3,יייט 

ουτως--ποιῆσαι ἃ | προσεταξεν] ἐπεταξεν Α:סמה  Ὁ}םטדש 75  
Ξαυτοις ἔκ | ποιησαι ο βασιλεὺυς 5 | μαρδοχαιοΞ] μαρ|χαιος 2 | 

 סט] :οὐκ (ουδ ]( ἐκαμπτεν οὐδὲ {Κ2 סה 4
3 ελαλησα»} εἰδον οἱ παιδες του βασιλεως 2: “οἱ παίδες του 

βασιλεως 1% | οι---βασίλεως 19[ סמ :] סזמ 6 ἢ : סח του βασιλεως 
% | τω μαρδοχαιω] 00000666 ₪: סמ τω 06[2 | μαρδοχαιε) 
  ἂρ 4/5 | παρακοης > | 76-60 [ 6סזת : 7-/0638 0/07/03
3 γέρε 4%קו וז  ) γαεεεῤέμηι γερὶς 31/"( δέ לפסק 00705 4707 1 

  01 εἰς 4סח שקטה
4 καϑ--αὐτω] קז και 300205: ελεγον δε טזש καθ εκαστὴν 

ἡμέραν {κ2: εἰ γαείμνε. 057 στένε ον εμ οἱ 00/7076 31, | ἐλαλουν] 

ἐλεγον Αϑ.5 | (οπὶ καὶ 19 71) | ὑπήκουσεν ,\5%9/2 | αὐτων] 
αὐτὼ [: αὐτοῖς 075  οπὶ καὶ 25--αντιτασσομενον ἂρ | ὑπε- 
δειξα»νἾ קז οὐχ 3: ὑπεδειξεν 55] | τω αμαν 15 50ז 1 | μαρ- 
δοχαιονἾ ἀντιτασσομενον 1%2 | | ΣἼὋΝὟτοιΞ--αντιτασσομενον μή 

νυπακούοντα τοις του βασιλεως λογοις (16ט)107\, [τοις---λογοι5] 
γερὶ 0 | ἀαντιτασσομενονῖ μαρδοχαιον {κ2: + πέ αάογεί ἐξ 31: 
Ἐπ αάσγαγε ἅσιανε 12 | καὶ 35---μαρδοχαιος} 70707707 

  και ὑπεταξεν: ὑπεδειξενןכז  εἰ (Ὁ : οτὰ 3 | και υπεδειξενἾועל
γὰρ :גז αλλ εδειξεν ἂρ: εἰ 7007011 σιν Ἐ, | (υπεδειξεν---εστιν 
εἰπε μαρδοχαιος 40000405 εἰμι 71) | ο μαρδοχαιο5}] סזת ἀρ: סומ 0 
ΝΙκερνΖ | ιουδαίος ροβί ἐστιν [ΚΖ 

5. οπὶ ἐπιγνοὺς αμαν 3/2 | επιγνουΞ:Ἶ ἐπεγνω ΑΙ: πἰαὲ 1 | 
ου---μαρδοχαιοιῖ μαρδοχαιος סט καμπτει και ) + סט 2( προσκυνει 

αὐτῷ )%2 | [סט + μαρδοχαιος 8--“(υ14) | προσεκυνει ΝΙ νϑι | μαρ- 
δοχαιοεῖ קז 6 δα : סות ῬΒάρραβ | εθυμωθη] και εθυμωθη ἀμαν 

  {26 | σφοδρα] 00 »ιογέφν 1" : οτὰ (Ὁהז: + מע
Θ και קז και ἐξουθενησεν (εξουδενωσεν 2( εν οφθαλμοις αὐτου 

ἐπιβαλεῖν (ἐπι ἢ χείρα αὐτοῦ ἐπι μαρδοχαιον (-ὦ 2) μονωτατον 
 : ἀνγηγγείλαν αὐτώ τὸν λαὸν (λογον ]%( μαρδοχαιου {Π2סזו
  ῥεγαγεו 0/4 Ἐ“Ὶ γμαεγεδαίל  ε' (1קז
  = 0210700270 ἀμίση εἰ σέ Μαγάοελαεί Ὦ,: παὺ αὐτὸνוה

μὲν αἰτήσασθαι προῖ κολασιν παρα του βασιλεως μικρὸν ἡγήσατο 

105 | εβουλευσατοῖ קו Ἐ,: ξαμαν 555121, | τουε---ἰουδαιου9] 
 : ]%( ἐουδαίουν τοῦ: ὑπὸ τὴν βασίλειαν ἀρταξερξου 1%דס (סזמ

 ואו ויטו[  ἐπ γέβυισ Αγίαχεγχίς {τ )μάαεονקוו כ( 70/0/0003
 ]ד

  ον ρει | ₪700לולו { | εἰ το --εἰἰזה קו ל [
ἘΠ | סות δ ψέσεμε קוו 12[ | τὴν ἀρταξερξου] του ἀρταξερξου 

τὴν ἀρ | ἀρταξερξου βασιλειαν) βασιλειαν ἀρταξερξου ᾧ : ἀρχὴν 
ἀρταξερξου ν 

Ἴ καὶ τ5--αρταξερξου] זסטו) δωδεκατου βασίλευοντος ἀρτα- 



Β (אנזג) 3 ΕΣΘΗΡ 

τι 11 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ ̓ Αμάν Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τῷ δὲ ἔθνει χρῶ ὡς βούλει. 13 καὶ ἐκλήθη- 8 
σαν οἱ γραμματεῖς τοῦ βασιλέως μηνὶ πρώτῳ τῇ τρισκαιδεκάτῃ, καὶ ἔγραψαν ὡς ἐπέταξεν ᾿Αμὰν 
τοῖς στρατηγοῖς καὶ τοῖς ἄρχουσιν κατὰ πᾶσαν χώραν ἀπὸ ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ταῖς 
ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χώραις, τοῖς τε ἄρχουσι τῶν ἐθνῶν κατὰ τὴν αὐτῶν λέξιν Ἷ, δι’ ᾿Αρταξέρξου « ₪ 

13 τοῦ βασιλέως. "3καὶ ἀπεστάλη διὰ βιβλιαφόρων εἰς τὴν ᾿Αρταξέρξου βασιλείαν, ἀφανίσαι τὸ 
γένος τῶν ᾿Ιουδαίων "ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ μηνὸς δωδεκάτου, ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ, καὶ διαρπάσαι τὰ ὑπάρ- ץ\ 

«{" 

Β(ΧΠΠ : χοντα αὐτῶν. Τῆς δὲ ἐπιστολῆς ἐστὶν τὸ ἀντίγραφον τόδε Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης 
τοῖς ἀπὸ τῆς Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοπάρχαις 

3 ὑποτεταγμένοις τάδε γράφει. “πολλῶν ἐπάρξας ἐθνῶν καὶ πάσης ἐπικρατήσας οἰκουμένης, 
ἐβουλήθην, μὴ τῷ θράσει τῆς ἐξουσίας ἐπαιρόμενος ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ 
διεξάγων, τοὺς τῶν ὑποτεταγμένων ἀκυμάτους διὰ παντὸς καταστῆσαι βίους, τήν τε βασιλείαν 
ἥμερον καὶ πορευτὴν μέχρι περάτων παρεξόμενος ἀνανεώσασθαί τε τὴν ποθουμένην τοῖς πᾶσιν 

ἃ ἀνθρώποις εἰρήνην. 3πυθομένου δέ μου τῶν συμβούλων, πῶς ἂν ἀχθείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, σω- 
φροσύνῃ παρ᾽ ἡμῖν διενέγκας καὶ ἐν τῇ εὐνοίᾳ ἀπαραλλάκτως καὶ βεβαίᾳ πίστει ἀποδεδυγμένος 

13 βασιλιαν 8 12 γράμματις 5* | ἀρχουσιν] ἀρχουσι 5 
2 ἐπέρομενος 5  ακυμαντοὺς 13** | αναναιωσασθαι Α | ιρηνὴν 5 

[1 βουλει] 6(]88ומ β' 510 τὰ5 139% 
13 1 ἀρχουσει 4 

3 πίστι 5 | αποδεδειγμενος 195 )96( /\ 

 .\ א () 580--ם] א ןכ-5וגיעוא2 (07) 36 3

5* | ἀντιγραφον] + τὰϑ (1) א | ἀρταρξερξης 4* | οἵη της 2 ? | 
605[ μεχρι ἄρραᾳβ: סמ Ῥ | αἰθιοπιας] αἰθιωπιας 1: 60007005 8 | 

 σατραπειων [08 | αρχουσι] [6 καὶ 482 | χωρωνחז6] קז
τ δέ 20/7000 1/5 | (2)--64א νποτεταγμενων 06 500 185 εἰ ἱπέτα 

 | ) και 52(סזמ | ) καὶ πασης-επαιρομενος \*9(סתנ 1 Αϑ:מ685
τοπαρχοις ἃ | ταδε γὙραφει] 202 φιεὶ 07 0 ῥγοῤγίδ τερείζιγεέ 

 : : γεγραφη Κד"  πὸς σαϊμέονε 1? | γραφει] γραφηו 006
γράφω 2: 40000 3 

 | %  πολλων.---(3) βασιλείων 8/2 | επαρξα:] πραξαςסו 2
πασὴς [056חואקסדמש 00700: 50/70700 1/5:  אשו((תט> 8 
ταίγαῤα 3/9 | επικρατησα5] επεκρατησας [1)*: οπὶ 5 | οἰκου- 
Μενη9)] קז τῆς 4\*: סמג 5 | εβουληθην] εβουλευθην 2: 0 

 [ θαρση ₪ | εἐπαιρομενοΞ5דס [ μη ἀρ | τω θρασειקוק 4, | סו
 ]( δὲ ΑΞ | καὶ 2%--66סב |  επιεικεστερον Αϑ: ἐπάρμενος ἃספ(

  1"  ἠπιοτητος] πιοτῆτος ΑΖ: πραοτήτοςל0003/406 15: סה 01
  των υποτεταγμενωνזסטצ |  ₪6 Κν | διεξαγαγων 2סמ | 559%
τοὺς υποτεταγμενοὺς σα: 902 20/0/0011 τε: 11/29: (τὰ τῶν 74( | 
ακυματους ΒΓΑΝΡΒΉ"2) ακαματοὺς :*ז ακυμαντοὺυς ΒΑΡ δ᾽ γα ΐ 
1611: ἐχεογαδίϊές )-]05 9.5) 3 | βιου שוא 31: | τὴν το---πορευτην] 
206 εἰ שקלול 05/7 0715: 00770/0/0700 ו 1 | 
τε 15] 6 8 | ἡμερον 131758[ סה % : + διεξαγων 2: ἤρεμον ΑΝ τε]! | 
μεχρι] αχρι ΑΡΓΚΖ | קז [ח6קסזשש των 02705 | παρεξομενος] 
παρεξομενοι Ν᾿: παρεξομενον ἀρ 8 : παρεξομενων [\ | τε 2"[ 
δὲ {κ: סתג τὰ | {πορθουμενὴν 44) | τοι5] παρα Α: סוג ῬΙ͂ΚΖ | 
ανθρωποις εἰρηνην] (0702700776 2ίγερισείνεαηε ל 3. γι: סה 1: 

  ανθρωποις ἔסו
8 πυθομενου] πυνθανομενου Α(-με! μενου)Ρ 5.82: πειθομενου 

ἄρ: πυθομενων αϑ'»"(ἐρφιέγοείέδιι) | τῶν συμβουλων}ῦ ו 
εν αγές (-αἰογέδης 3...) 31 | τουτο] τουτου 2  σωφροσυνη--- 
απαραλλακτως] φηοαῖ 70070170 ῥέρ65-7:05-αῤογμΐξ (γποδὲς 0 
00097 3] ( οὐ 30 51700 2070207019 0706) 7070010700 3810) 3}, “πὶ | 
σωφροσυνηὴ] :2ןכז 0 3060]רא σωφροσυνην ΝΞ: σωφροσυνης וג : 
σωφροσυνιος 1: σωφρονην | | חשק ηἡμινἾ παρ υμιν קז)\, : 
παρήημὴν ἃ: πᾶρειμι ץ | διενεγκα5] διαπρεψας 06)]א : δια- 
πρεψωντας צץ ]| סמג εν τὴ 006₪ץ | 6טעסוש] 6עע ἂν | απαραλ- 
λακτω9}] απαραλλακτω הצוק : ἀπαραλλακτος 0576 | πίστει ροκβί 
αποδεδιίγμενος ὃ | ἀαποδεδεγμενος ἴ | δευτερος 0005 | τῶν 257 τὸ 

2 

11 και---αμαν] 0/0 Ὦ, | χρω )זהפ )2( ספ ρ ἢ [βουλει 
βουλὴ נק : 5816 β 50 185 139% : θελεις οοἴκνν 

19 του βασιλεως 19[ τω βασιλει 2 | סו μηνι---τρισκαιδεκατη 
4 | μηνι] קז τω ז | πρωτω] קז τω +: דש חקשדש νισαν %: τω 
πρωτὼ αὐτος 0 μὴν νισαν )5: αὐτὸς 0 μὴν νισαν και 555 | τὴ 

1 μά τὴ τριτὴ και δεκατὴ ἡμέρα αὐτου ]: 07190 000/76 

 |  αὐτου 55902: Ἔτου μηνος 00005סאה 600: + כ :99 4
εὙραψαν] εγραψεν *51א *(טוה)\כ : εγραφησαν Α : 70/0 וו 
 | 2: ἐγέχ 8/9)[ חסעדב  καταל( 0 1/2 | שפ] קז :6
προσεταξεν ΑἾ τοῖς טד סדר 009 [ 5072003 οἰ 000070005 γερὲς 3: 

βασιλεως )%2 | (κατα 19] και 74) χωρα» + καὶ χωραν 5=* | |דסש -+ 
ἐνδικη5} ןכז της Αἀρρατϑ | εω5] ןקז καὶ ἔκαν | זה της ] | αιθιοπια5] 
εθιοπιας ἃ: αἰιθιωπιας Ν᾿ | סתג ταῖς ΑΥΖ | επτα] כז καὶ ἂρ | 
τοις 39---εθνων] τεγιΐωμσομέμσφισ 1001 ῥγαέῤῥοοίίές )קטל 
  Κα | αὐτων] εαυτων 559/02: αὐτὴν Νάρρᾳβסות :0 (3,0
λεξιν} ληξιν 55% (λεξ- :(5*-5ל 66₪ ) | δι---βασιλεως 29] δια του 
βασίλεως ἀρταξερξου και εγραφὴ και εσφραγισθη εν דש δακτυλίω 

 21 του βασιλεως τὸ 3.) | αταρξερξου/1%/(ס0תה

18 αἀπεσταλὴ] ἀνεσταλὴ 2: αἰἰνεΐσεας 500000 ἰδογας 1 | 
βιβλιαφορων ΒΑΒ"}2] βιβλιογραφων Ἶνν: βιβλιοῴφορων Ν8-5 
ΤῸ} | סמ ει5---βασιλειαν ἂρ | αρταξερξου] ἀρταρξερξου Α : ρ 29 
 [ | αφανισαι] + καὶ φονευσαι και ἀπολεσαι {ΚΖ | γενοΞססזז א 6%
εθνος ἃ | ιουδαιων] +0 νεανίσκου 55:8: +0 νεανίσκου καὶ 
60% πρεσβυτου νηπια καὶ γυναικας (-ος 2) {κΖ | סתג εν ₪ | 
μια ἡμερα 1 | μηνος δωδεκατου] ΡΥ τη τρεισκεδεκατὴ 2: τὴ 
τεσσαρισκαιδεκατὴ τοῦ μὴῆνος דסט δωδεκατου (του δωδεκατου 
μῆνος % Ηἱρρ) )% 1זוקכ: ?עשאפ6 00201000 3, סה δωδε- 
κατου ἘΞ | סמו ος ἐστιν ΚΊΞ | 09] 0 75 | αδαρ] קצ ο (οπι ἢ) 
μὴν ἴ: αδὲρ :וא + αἰδεΐνεο ἐεγέΐο 2 (οἴ. Ταῖς) | διάρπασαι ροβὶ 
αὐτων )%2 | ταῦ קז καὶ 55%: קז παντὰ 080058 | αὐτω»] 
αὐτοῖς וא 

Β]1 της 19---ד006 ]דיס αντιίγραφον της επιστολης 006 1 כ 31 "»»(αἰὰ): 
(και דס αντιγραφον τῆς επιστολης τοδὲ 44: ἢ επιστολη αὐτὴ 
71): οῤέτέοία וול φογίῤέα 65: οὐνμεμαΐεονε-ἄαρς (ἀμοασεῖνια 
07708 02190001706- 9.5) 0/0: ἐεέ ὀχερνιῤίμης ἄἀος 1? | επιστολη9] 
π᾿ 5ᾺΡ τὰ5 Αδ᾽' | ἐστιν] ροβὲ αντιγραφον Ῥίκν; סמ ἃ | סמג τὸ 

5ΕΡΤ. עס. זז ΡΤῚ. 



ΕΣΘΗΡ Β (אזזז) 3 

Β καὶ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας ἀπενηνεγμένος ᾿ μὰν ἐπέδειξεν ἡμῖν, ἐν πάσαις ταῖς κατὰ דד)ע 4 
οἰκουμένην φυλαῖς ἀναμεμίχθαι δυσμενῆ λαόν τινα, τοῖς νόμοις ἀντίθετον πρὸς πᾶν ἔθνος, τά τε 

τῶν βασιλέων παραπέμποντας διηνεκῶς προστάγματα, πρὸς τὸ μὴ κατατίθεσθαι τὴν ὑφ᾽ ἡμῶν 
κατευθυνομένην ἀμέμπτως συναρχίαν. 5διειληφότες οὖν τόδε τὸ ἔθνος μονώτατον ἐν ἀντιπαρα- 5 

Ρ γωγῇ παντὶ διὰ παντὸς ἀνθρώπῳ κείμενον, διαγωγὴν νόμων ξενίξουσαν παραλλάσσον, " καὶ 

865 δυσνοοῦν τοῖς ἡμετέροις πράγμασιν τὰ χείριστα συντελοῦν ὃ κακὰ καὶ πρὸς τὸ μὴ τὴν βασιλείαν 
εὐσταθίας τυγχάνειν: ὁπροστετάχαμεν οὖν τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ 6 
᾿Αμὰν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν, πάντας σὺν γυναιξὶ καὶ 
τέκνοις ἀπολέσαι ὁλορριζεὶ ταῖς τῶν ἐχθρῶν μαχαίραις ἄνευ παντὸς οἴκτου καὶ φειδοῦς τῇ 
τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸς ᾿Αδὰρ τοῦ ἐνεστῶτος ἔτους, ὅπως οἱ πάλαι καὶ νῦν 1 
δυσμενεῖς ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ βιαίως εἰς τὸν ἅδην κατελθόντες εἰς τὸν μετέπειτα χρόνον εὐσταθῆ καὶ 

ἝΡ ἀτάραχα παρέχωσιν ἡμῖν διὰ τέλους τὰ πράγματα. 0ד+' δὲ ἀντίγραφα τῶν ἐπιστολῶν ἵ ἐξετίθετο 14 נז 
κατὰ χώραν" καὶ προσετάγη πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν ἑτοίμους εἶναι εἰς τὴν ἡμέραν ταύτην. 15ἐσπεύδετο 15 

4 επεδιξεν 5 | ἀναμεμιχθαι] ἀνεμεμιχθε 5": ἀναμεμιχθε 5=* | διατάγματα Β5Ρ | κατατιθεσθε 5 | κα κατευθυνομενὴην Α | 
συναρχειαν Α5 

5 παραλασσον Β" | δυσνοουν] δυσνθη ΒΡ | χειριστα] χεριστα Α(αϊ4): χειραιστα 5* | εὐσταθειας ΒαΡ(αἰ4) | τυγχανῖὶ 5 
6 σημενομενοὺς 5* | πραγματων] πραΎ פק τ3 εἴ זמ וחק ΒΆΡ [γυναιξὶν Α | ολοριζει 45 | μαχαιρες 5 | φιδοὺς Α5-..} 

μενος [ץ | טקש νυ 5טק γτὰβ ψὸ: ἡμῖν )3521/2/9 | סמו εν τοις 
γεγραμμενοις (Ὁ | γεγραμμενοι5] γὙραμμασιν גט : + טאוע 2 | 

  τοῦ 15---Ἴμων 71) | επιτεταγμενου Ῥ | ἐπὶ των πραγματων(סזח
ἐπ γερίορεέδωες 3]: ἐγ ἐγίῤδμες 3/2 | ἐπι] טחס ἃ | πραγματων 
ταγμάτων Β δ ἴοι | סמו καὶ 1ϑ--ἤμὼν ἃ | [₪7005ח προς ]% | 
παντα 855 | γυναιξι] γυναικι ἃ | ἀπολεσαι] απολεσας ἃ: ἀπο- 
λεσθαι ἀἀρίρᾳθνν2: δεγέγο 3 1 ολορριζει] ολορριζουςενν : οδορ- 
ριζει Ἀ: ορίζει 2": ὁπὶ 0(8/5טו)32 | ταῖς )קספ εχθρων א | 
εχθρω»} εθνων גז | μαχαιραι9}] μαχαις Α: + φεΐὲ ἐδριδιες לוסא 
2αγεμέ 0 | [םע6ט χωρις % | οπὶ παντὸς [ץ | סואזסט οἰκτρου 
ΡΒ": οἰκτίρμου Καὶ | οπὶ καὶ φειδοὺς /" | 080 5". | סמו 
τηπτετοὺς (71) | τεσσαρεσκαιδεκατὴ} ιδ΄ 702: +6 

 | + 56% | μηνοθ] +0% ἐστιν[)%ץפט  | οπὶ δωδεκάτουןץ1,9
αδαρ] ₪862 [א: סו ]08 | 6זסטפ  ιουδαιους αρπαζει τὰ 
νηπια τ: + εἰ αἰγέῤεγε 9077000705 1 1 

 :" μια 1) * | μια] βια 5ןכז [ οπως---τελοὺς 3? 1 ἡμεραסח 7
 [ εἰς τὸ ΑΡϑοδ(Σ | αδην.סזה |  5' | βιαιως] ὡς 2: δικαίως Κνסות

₪86. 2 | κατελθοντεςἾ קז βιαιως 8 | εἰς 25] ὡς ז | εὐσταθη] 
ευσταθει τ: εὐσταθως *000%00ץ: +זה% )1( \ | 0ז 5* | παρε- 

  ημινףאוא ,\גז:  παρεχουσινצץ:  τέλουςכס( [ ἡμινאששש
παρεχουσιν )% | דש πραγματα] זס προσταγματα Α: סות 3/9: 

τέλος τῆς επιστολὴς (םוש) : ?שצ (סתה] 33) φμέμηφμδ αϑεἕδρε 
ἐδἰαμεν קטש 7μαϊαεογε (φέπς סלל | 31( 000/00 
ποῦ! 207000 ἐμέο 00 לקו 1ל σα με ἐμέο 0 οἱ ἐργεὶ 0 
εονδιγείμν, δἰ σμῤείαρία ἐόν ἐρε γέρνεηὲ ἐγ οί πα ΐξ 
(μαλείε Ὦ»») Ὧν 

11] 14 (οπὶ ἰοΐωπι 60הזמה 71 (οἵ, ((61,ט [τα ---χωραν 00 4 
"απ ישב הללו 0 וס γέρα 1 01-1007700 6700507000 οἰ πόὲ- 

  ὁγαί βὲוולו סקס בקו 500706 וש ל
γερίονεηι סו εἰ 4%---?שקוסקושלו Ὦ,») 8 | εξετιθετο] + δογμα )\2 | 
χωρανῚ γερίονες 1": + καὶ χωραν 5 Δ | סח και---ταυτὴν 1 | 
πασι τοῖς εθνεσινῚ τοῖς εθνεσιν πᾶσιν /\: οἵἷὴ τοῖς εθνεσιν 

 --εἰναι ἐτοιμοὺυς ]%2 : ῥαγαΐίς Ὧι | εἰ5 [66 ₪ | ετοιμους εἰναι]וא
ταυτηνἹ ἐπ 0007 00//10/0ש Ὦ, 5 ᾿ ὶ 

  ἐσπευδετο---εκωθωνιζοντο 1% | εἐσπευδετο---πραγμα] ὁסוה 15

 ן0

τεσσαρισκαιδεκατη 1355 

14 αἰτοιμους 4 

 ג א ( )536 - ]1% ק-5ונזוא 2( 07 5 8

τῶν (τω ]*( ]: [שש))דס; ק*! | ₪₪קוג βασίλειον ₪%': βασίλεων 
ΑΘ’ | [ך+קבנ κερας τ: περας ()"* : αὐ πον 1, | απενηνεΎμενοΞ} 
ἀπενεγκαμενος Αἴ: απηνηνεγκαμενος 2: 053000005 1 

4 ετεδειξεν απεδειξεν ἀ"(αϊά): ὑυπεδειξεν <8<%[%8צ)// [05 
 { 5* | ται5סמ : παροικον 2כז { ὑμῖν 2 | εν πασαι5ףאוש] | )₪91(
τὴς 2 | (δυσμενη %ןכספ λαὸν 44) | [05דסו5--60ץ ἱερίδις קולק 
πισείγἐε לפסל απιδιείανεέε ) + 27/83 004/07 00שכ/ λαδερεέες 3059(( 3 | 
ἀντιθετον םעדוזטחסש ΑΘΚΖ [ [0%60ע 6009 τ [ οἷν τα---συναρ- 
χιαν 82 | τεῦ δε ] | τῶν βασιλεων τῶν βασιλειων ἃ: τοὺ 
βασιλέων ג | παραπεμποντα:ῖ παραπέμποντες Θ΄" ἂρ: παραπεμ- 
ποντα ἔκ | διηνεκως προσταγματα]) 2006770006 αὐ γές 1/0: δἰ 

 [ 01 ἐπε “μα 077/06 ῥεγείφέεγείες 1" | διηνεγκως Ν᾽ 2שזרם רוט
προστάγματα Β"(υἱά)ν] διαταγματα ΒΡΡΑΝϑε(δ εχ [[6ד 6*) ז | 
τὴν 15] τῇ ז | μων} ὑμων [6ה | κατευθυνομενὴ הז | ἀαμεμπτω:] 
ἀμεμπτω 1: ἀμέμπτον εἰ-τος :6")ג αμιγως ἃ [ Σσυναρχιαν 
συναρχια ΥἹἪὮἃ  εὐαρχιαν Νπ (αἰ): המ μοναρχιαν 705 ) 

1,96) 
δ᾽ διειληφοτει---τυγχανειν} αἰ εῥεγσμνι = (06 βέμμς σρίαγε 

  070/17לפסל . ἐσὲ 210000 ῥγοβίο' φμοαῖ γέρνει ΠΥ,קח/תב
  τὸ Ν | ἐνדס  | οπὶקז שצ א :|  σὺνקז { ἘΡ | τοῦδεתי": ספ

αντιπαραγωγη «γαγτια παραγωγὴ 5<*/%צ: 6ץסעדו [|| | παντι 
παντὴ |: οἷν (| םץ0קשחש] םץ0קשחשש 2/"5: םקסט ΑΝτὰ | 
κειμενονἾ κειγουμενον 5* | διαγωγὴ א | νομωνἿ νομω Νᾳ: 
νομὸν 61 ץסקסש ₪: Τὴ (1.1) ןתוסז μ 6) ωτ | ξενιζουσαν] כז 5 
(ἢ) 1 ξενιζουσα 5* ξενιζουσαιε 2 | παραλλασσον] παραλασσον 

ἈΠ ΉΠ: σαραλλασσὼων 5" ὄρτ; παραλλασων :ה παραλλαξιν Α9.5 
Κα {δυσνοουν, δυσνθη ΒΡ; δυσγοὴ Α : δυσνοὺν :זצ διονοου Ν: 
δυσγοόσυντον ἂρ  πραγμασιν πραγμα 5": προσταγμασι γα: 
δογμασιν Ῥ | דה χειριστα] ןקז ἀει 2: τα ἀχείριστα ἀρ: ἐτενν | 
συντελουν} συνετέλουν ]| συντέλουνται 5: συντέλουντα ז\ | 

 - 6 | μη] μητε {|ευσταזש [ ῬΒ" τὸ 17ל"  καὶשזה
θειαν α 

6 τροστετάχαμεν.--σημαινομενουν} αὐἰδένιμε קל 
"εν! = + ווטש 4 | סוזה οὖν 8.5(υ]4) | του: σημαινο. 
μενον: (τοῖν σημαινομένοι, 44}: τοῦ σημεένου! Ῥ: προσημαινο- 



ΙΝ 7 ΕΣΘΗΡ 

δὲ τὸ πρᾶγμα καὶ εἰς Σουσάν: ὁ δὲ βασιλεὺς καὶ ᾿Αμὰν ἐκωθωνίζοντο, ἐταράσσετο δὲ ἡ Β 

πόλις. 

1 0 δὲ Μαρδοχαῖος 8 τὸ συντελούμενον διέρρηξεν τὰ ἱμάτια ἑαυτοῦ, καὶ ἐνεδύσατο 
σάκκον καὶ κατεπάσατο σποδόν, καὶ ἐκπηδήσας διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως ἐβόα φωνῇ μεγάλῃ 

4 Αἴρεται ἔθνος μηδὲν ἠδικηκός. “καὶ ἦλθεν ἕως τῆς πύλης τοῦ βασιλέως, καὶ ἔστη" οὐ γὰρ 

4 ἦν ἐξὸν αὐτῷ εἰσελθεῖν εἰς τὴν αὐλὴν σάκκον ἔχοντι καὶ σποδόν. (03א ἐν πάσῃ χώρᾳ οὗ 
ἐξετίθετο τὰ γράμματα κραυγὴ καὶ ᾿ κοπετὸς καὶ πένθος μέγα τοῖς ᾿Ιουδαίοις, σάκκον καὶ σποδὸν ὃ Ῥ 

4 ἔστρωσαν ἑαυτοῖς. 4 καὶ εἰσῆλθον αἱ ἅβραι καὶ οἱ εὐνοῦχοι τῆς βασιλίσσης καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῇ" 
καὶ ἐταράχθη ἀκούσασα τὸ γεγονός, καὶ ἀπέστειλεν στολίσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀφελέσθαι 

5 αὐτοῦ τὸν σάκκον: ὁ δὲ οὐκ ἐπείσθη. 5ἡ δὲ ᾿Εσθὴρ προσεκαλέσατο ᾿ Ἀχραθαῖον τὸν εὐνοῦχον 
  αὐτῆς, ὃς παριστήκει αὐτῇ, καὶ ἀπέστειλεν μαθεῖν αὐτῇ παρὰ τοῦ Μαρδοχαίου τὸ ἀκριβές. 76 δὲל

15 εκωθωνιζοντο] 8004 ἐμεθύσκοντω' κώθων γὰρ' εἴδος ποτηρίου ΒΑ (/ות זק וח) 
4 ανηγγιλαν 5 | απεστιλεν 5 | επισθη 5" ΙΝ 1 πλατιας 5 | [)וק6זש₪ αἰρετε Α : 60604 51: ερειται 5* 

5 παρειστηκει 13509 \ | ἀπεστιλεν 5 | א 686 Β" 

 ,\ א( )586-) א ק -פוג צץ 2076 1 יש

Ὡ ηλθεν---εστη] 5/0/01 )50611 315 ( ול αἰγίο 00706 71000070 6, 1 
  τουחסג6שצ 2 | סמו :αὐλης Α [ ἀπέναντι )%2 | πυλη9דלפ] קז

βασιλεως 2 | (οπι סש--0ח 000 71) | ην εξον αὐτω] εξον ἣν αὐτω 
ἃ: ἣν αὐτω εξον 06]א\/ : ἡνοιξεν αὐτω 000605 צץ : 20/00/31 (οἴ. 
1.00( | αὐτὸν Ζ | αὐλην] πυλην 55%: πυλὴν τῆς πόλεως 1 
πυλὴν του βασιλεως % : + του βασιλεως {3Ε| | σακκον ροκί εχὸντι 
{ΚΖ | εχοντὰα Α | καὶ σποδον] και σπονδον 2: סזה 4 

3 οὶ 0(טומ 6סותותהה) ]),  χωρα] “καὶ זסחש 5%%%2 | סמ 
  προσταγμα του βασιλεωςדס : πραγματα 5זס [ Ὦ | τὰ γραμματαסע

 :μεγας 2 [ ἐν Αὐ | μεγαאסח6זס] |  βασίλεως 2+דזסע :5%<5
  02005 : {Ἐ ἐγένετο 44) | 40000000 [ + νηστειαסזמ 602: +6ך66זס

καὶ κλαυθμος אסו+) κοπετὸς 2) ΚΖ: + 001003 00 | σακκον א 
και ל-4 +764 2 | 0חסע60ש 2 | νυπεστρωσαν 595% 

και *15--[₪00\(ש5]0 218 501 ןכ | εἰσηλθον ---ὙεΎονος] απο τε 
5 γέρέμπα 00070 “αγαοελαοὶ ) + קל | 12) קיט σεΐ 
7000000 0006 1 | εἰσηλθον] εἰσηλθαν ἃ: εἰσηλθοσαν 5 | ₪4-- 

εὐνουχοι] τονε (δ; | αβραι] εβραι א (αἰ): + τῆς (Ὀῖ5 561 ]*( 
βασιλισσης ]%2 | της βασιλισση9] αὐτης {κ2 | γεγονοΞ] 
γενος 5* | απεστειλεν] ἐιματια )52 | στολισαι---επεισθη] 
“ῥααΐογεονε (Ὁ 240/06 Ἐ 5) קו ῥγαεείο Ἔγαὶ ἦρξε 070300070 ἐῤείμς 
00005 ]/2602 ἐχὶ εεἰεγίμς ἀΐμε εἰ ἀμ ν᾽ 0/0 65 ΐ 
ἡπάμέμς εἰ ול 1 ₪ 8 Ὧν | οἵὰ τὸν 19 Α | 
αὐτου τὸν טשאאסש] קז απ "5000205: τὸν σάκκον αὑτοῦ απ 
αὐτου )%2 | ο δε] και ἃ | επεισθη] 6700 4: ετιθει 9]: 
ἀπετιθετο 2: 0009007 0000 0% 

5 η--ακριβεΞ] εἰ πορεὶ ) 0070001 31/9( ααἱ »:6 τέ 0 [7 
 ל לו אצכ 007 0 20070 לו סה

3.5) 0007 )27120/0/107003 εἰ 2207007005 οἱ φ2]ογαἰτογεῖς / 
ἐξ 0003241600: 10 1 η---προσεκαλεσατοῖΐ προσεκαλεσατο δὲ ἡ 

  τὸν 26%: (ροβίקז  2( εσθηρ ]%2 | αἰσθηρ ἃ | αχραθαιον(סות
τον :(1ך 2400060 4: ἀκραθαιον :ץ τον סזמ) Ρ) εγχραθαιον ἀρ: 
(εγχραδαιον 44): αθαχ Κὶ (χ 510 :(זהפ αθακ 2: αδακ ] | αὐτης] 
εαυτης Ῥα: οἷῃ צץ | (סמג 05 παριστήκει αὐτὴ 71) | ἀπεστειλεν 
Ἕαυτον 2 זשע-) 2'( | μαθειν αὐτὴ] )ספ μαρδοχαιου ἴζ: μαθειν 

  μαθειν Ῥסו :  μαθειν ἄρραϑνס0זז) : םטזסש  Αϑ.2 Νίο εχםעדסש
  4זס ₪א0086] (סוגב 71(: +7( זסטזס |  τοῦ ἃסוג |  αὐτὴ Καὶסומ

περι τινος דסטדס 2 
  εξηλθε δε αθαχ προς μαρδοχαιον εἰς τὴν πλατειαν τῆςובס 6

πολεως ἡ ἐστι κατα προσωπον της πυλης της πολεως 5. {2 [οἵ 

εξηλθε---μαρδοχαιον 555 | αθαχ] αθακ 2: 0008 ] | προς] + זסש 2 | 
  εξηλθεν ο εὐνουχος προς μαρδοχαίον επιגג | ] ἡ---πολεως 2סח

τὴν πλατειαν προς τα βασιλεια ץ | רב כ ἐπι τὴν πλατειαν προς τὰ 
(τη Αἢ βασιλεα ΑὐΓ(υἱά) | ג 6Ζ גו ) + Α δίας /9( :2000 δέ 
ἰχὲῤ σὲ (- μογδα שלל 3...) εἰ ποίμετξ 27 αγαάρελαξιες 0000 
20007) 47 3...0) οὐ סלל 720000 σία: 3}, 

Ἴ ο---ἰουδαιους} εἰ αἰχὶξ 52002704 )/400 εἰ ας 67706 ϑμγ 

11 2-2 

μδί-ה 00 לק 0000 (-0 ל )| 1( +  
 ἐφ ῥγαφῤομεδαίηγ' 6 00510706 1200/00 ἐγαΐί לש

ΡΥ οἱ τρέχοντες εξηλθον1/") | 66 6ט06זס 06]  | γερέοενε26,  
 ἐσπευδε 86(2: 60760066 δὲ τ: εσπευδε ἃ}} | דס [πραγμα קז

γραμμα 06: 70/0/0700 0: τὸ προσταγμα (πραγμα 2(7006 זץ: דס  
του βασιλεως και τὸ δογμα εξετεθη (ετεθη Ὁ (χ | 60 σουσαν 

εἰς σουσα ₪: εν σουσοις Α ΤἸοκ(υϊά): ἡ»: ϑιεσὲς φγοῤοτέδμενε ἐγαΐ 
τὴν πολιν0077 קט 8, : +  ἐχερεῤέμη εἰ 

[(Ὁ: - τὴν 807 2 | ο--αμαν] 400% 010/07 > | εκωθωνιζοντο] 
εἰν 1007005070 0-20 9.) ἐπε γεφίανε σε ἀπεΐσὲςרב:  εκωθωνιζετο 

ἐμχεγίαδαρμέεν (-δαίμν 9.2) 315 : + πιεὶν )2 | εταρασσετο---πολι5} 
ΡΥ οἱ τρέχοντες εξηλθον ΚΥ: ἢ 06 πολις σουσα ἐταρασσετοῖ: (και 
εἐταρασσετο ἡ πολις 71): 1000707006 ἀπέφηνε (ἐρίίεεν 3..5Ρ)ὴ ῥγοῤο᾽ιέ- 

 20/07" ὀχενεῤέιν 00370706 ( + תנו 38.( ῥίογαίΐο οἰ 100/05 ששוב
 οι) 3/") 0006/4000 סלול: 1000003. 10/0000 10
 «εἴριον 6007500778 ( דרב 3.9( δα γεηε 5607" ל 7 07000704 072770706 100
 (לאצ 1,5) ἐμ 20/83 62 003 ות 006/0 (3660000 11/9 σεργσεεηε δἰ לוטו
 ἐπέ αὐΐμς 20005 710/07 ἐξ. δὲ ו 0 קסלר

ῥαεα (31ייל εἰ30007166  + )2 /00/ה5כ077003 07 ולγασεεῤία 
φιομέαρε πον  ξοΐρειεςסלול 075 1706 0570 ל 00070  

ἐς δו 1770070000 207-1005100  
δἰ 0 10 ἔμας01 דת 700445 20001006  ἐχεείτες01  

γον 025 61003 1805 (γιοσίγος 31,?( )קל 3.5 ) ἴδιες0078 01 לו  
τδφηεε ἐνלת 1/0/0706 0 בלב 190 90/0/0000  

ἐς ποδὲς ῥγοῤρίἑἑες αὖ 4006 4אליס 05  
βαγεΐ Ἔθος μά0 00  

ὧτε ἐμ ανεΐαηι μέ ἀσσίες {φεμέες 1/5( αἱρ»εῖ-0700/07 בל  
ποοίγὶ (ηοδὶς θμ). ΕἾ ἐπε ϑιεδὲς 10001000 ῥγοχέρια γερὶלול  

εἰ εοργεία  /2076-2001-0000 (ἐγαρבשלל  φγοῤοείέεενε δε 
ἀαδίέαρς τε ϑδιεσῖς σταסל 10000002  “εγίρία 11-0( | Εἰ ἐγαΐ 

αμία (γερία 1/5( γερὶς ἀξ ἐγίδιε βοεΐανεῖε ἄονιο ἐμσέμς οἶδלמ  
εαῤῥέμέίαίε φεαηε εὐῤτέ (ἀμχὶῤ 9.5) 2200000090) + 

γέρε 1/0000ל 100007096  αὖ Αἰϊογδαίονε11-ל)  «Βαῤγέονεἐς 
(οἴ. Α 5, 3, 1 5. 6)1,  

 ΙΝ 1 ο--επιγνου:} ἐπιγνοὺς τοινὺυν ο 00000000 כ: א 8
παν ΚΖ:קז  συντελουμενον]0 2 | זס  Ὦ, | ο δὲ] καὶ000000004  

ἐχερεβέμνε ἐῤὲ 3; ςγίῤία φεας ἐγαμέ ἐμ ἐῤίεέοζα (εχόνι- 
2μωρ 11,2( 3 | εαυτου ΒΝΔἢ] αὐτου ΑΒ τεὶ] | ἐενεδυσατο---σποδον] 

σακκον}07 ו 500077 60707 050000770 65/4104 657 1, |  
καὶ κατεπάσατο σποδὸν 11( | σπονδον 2 | εκπηδησαΞ]סתב ) | ןכז דס 2 

αὐ 40/₪חסג6ש5]  τηςץ |  πλατείας} + αὐτου60ף\06 + | + 
 תכשא6 07 ῥογέαν ( כספו: 34.( ל 0 3-5 | [εβοα כז אאא ד :

τὴ πόλει 2 | φωνὴ μεγαλη]6ץשש [: +6 0000065 \ + εβοησεν ἢ: 

(ον 71): ἐλεγων 5 | αιρεται---ηδικηκοΞ} 60905 μηδὲν ἡδικηκος 

Ιν 

σαρεל 00 ו +  

5 Ἢ חד . > 4% - 8 

1 

τίντα, ἡφύρσργροσιρομθηφωσαו  



Ιν 7 ΕΣΘΗΡ 

Β Μαρδοχαῖος ὑπέδειξεν αὐτῷ τὸ γεγονὸς καὶ τὴν ἐπαγγελίαν ἣν ἐπηγγείλατο ᾿Αμὰν τῷ βασιλεῖ 
ἹΡ εἰς τὴν γάζαν μυρίων ταλάντων, ἵνα ἀπολέσῃ τοὺς ᾿Ιουδαίους.Ἵ 8 καὶ τὸ ἀντίγραφον τὸ ἐν Σούσοις 8 

ἐκτεθὲν ὑπὲρ τοῦ ἀπολέσθαι αὐτοὺς ἔδωκεν αὐτῷ δεῖξαι τῇ ᾿Εσθήρ' καὶ εἶπεν αὐτῷ ἐντείλασθαι 
αὐτῇ εἰσελθούσῃ παραιτήσασθαι τὸν βασιλέα καὶ ἀξιῶσαι αὐτὸν περὶ τοῦ λαοῦ, μνησθεῖσα ἡμερῶν 
ταπεινώσεώς σου ὡς ἐτράφης ἐν χειρί μου, διότι ᾿Αμὰν ὁ δευτερεύων τῷ βασιλεῖ ἐλάλησεν καθ᾽ 
ἡμῶν εἰς θάνατον: ἐπικάλεσαι τὸν κύριον καὶ λάλησον τῷ βασιλεῖ περὶ ἡμῶν καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ 

10 
θανάτου. ϑεἰσελθὼν δὲ ὁ ᾿Αχραθαῖος ἐλάλησεν αὐτῇ πάντας τοὺς λόγους τούτους. 1967ח6ע δὲ 9 
Ἐσθὴρ πρὸς ᾿Αχραθαῖον Πορεύθητι πρὸς Μαρδοχαῖον καὶ εἰπὸν 11076 Τὰ ἔθνη πάντα τῆς τι 

βασιλείας γινώσκει, ὅτι πᾶς ἄνθρωπος ἢ γυνὴ ὃς εἰσελεύσεται πρὸς τὸν βασιλέα εἰς τὴν αὐλὴν 
 , τὴν ἐσωτέραν "ἄκλητος, οὐκ ἔστιν αὐτῷ σωτηρία' πλὴν ᾧ ἐκτείνει ὁ βασιλεὺς τὴν χρυσῆν ῥάβδονל 8

οὗτος σωθήσεται: κἀγὼ οὐ κέκλημαι εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα, εἰσὶν αὗται ἡμέραι τριάκοντα. 
τς τΞκαὶ ἀπήγγειλεν ᾿Αχραθαῖος Μαρδοχαίῳ πάντας τοὺς λόγους ᾿Εσθήρ. "3 καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος 1: 

πρὸς ᾿Αχραθαῖον Πορεύθητι καὶ εἰπὸν αὐτῇ ᾿Εσθήρ, μὴ εἴπῃς σεαυτῇ ὅτι σωθήσῃ μόνη ἐν τῇ 

1 νπεδιξεν 5 
8 διξαι 5 | ἐντιλασθαι 5 | παρετησασθαι 5 | μνησθεισα] μνησθις 5* : μνησθισα 555 | ταπινωσεως 5 | χιρι 5 | βασιλι (29) 5 

0805: εἰσηλθεν δὲ ο ἀαχραθαιος καὶ וג | סב 0 ΑἴκτνΖ | αχρα- 
00405[ 00000005 ἃ: ἀκραθαιος ץ : αχθραθαιος Αϑἢ: (αγχραδαιος 
44): αθακ 2: αδακ ]: ἀκραθαιος 0 καὶ αθαχ % | οἵχ ελαλησεν--- 
(10) αχραθαιον 2 | αὐτη] εσθὴηρ 45(קז/ τη 0718061)5%5]אטוא | 

 |  πάντας ἄρραϑιסזח
10 εἰπεν---εἰπον} 0/ 700501 3000/0707 (διγεεσλτενι 31 ל 

 : | ἀαχραθαιον] ἀκραθαιον ν: αθαχג  0000705 3, | αἰσθηρנוק 067
₪800 ]: αὐτὸν ἂρ | εἰπον] εἰπε 2: (ειπε αὐτω 71.236 :((ח6ש-) 
  8סע +

11 οτι το---γινωσκει] 070070 (οτὰ 384.) ογηερεῖς 0 δὲ 
 112ר0 : קל( סל  Αγίαλεγχὶς 20100701לשקע:  φεγιίεςסלק

00 ογεγεῖς ρερείΐς Αγίαγ ΧΕ χες γὸχ 12011 315 : φμορεέαηε ἱΦΡῈΣ 
 | %  εοργεομέσίἑ 00 | τα---βασιλειας} τὰ της βασιλειας εθνηסלקולפשצ

τα εθνη] קספ( חסעזש Α: τῆς γῆς 2 | παντα] זש ]: ταὐτὰ τὰ 
Ν | סמג της βασιλειας 2 | γινωσκει] ΡΥ καὶ λαὸς ἐεπαρχίων τοῦ 
βασιλεως 55162 | πας---εισελευσεται 57 705 סזוה) 34.) ἐγεγοΐεγεξ 
3/ | η] καὶ Αἴκυζ | 60שד6ק6ש] 6עז0ד606ש Α = | ακλητως 14982 | 

 αὐτῆς 2: εν ἃ | ₪[ 6 ₪61 0166 6 [60 ἐσται 0050 | αὐτωדוע]
 : εκτεινὴ ἢ: 6066 ΝΥז:  ἐὰνכז 1 5*96: 0 ἀρ | εκτεινειἿמס6כ

60 εκτεινὴ [06]וא2(+ םטדש) : 6אד6וע αὐτῷ ): αὐτω 85. [χρυ- 
σὴν קש [800ש [ ραβδον τὴν χρυσὴν ἔκ | סה סטזספ σωθησεται 3.5} 

 [6 κεκλημαιץש ,\612(6 | סט και [ 82: αὐτὸς Α | καγωסטזס4] סטזשפ
οὐκ εκληθὴν )62: οὐκ εκληρωθὴν Α : + וסלו ספד? 31 | ελθειν 
 |  αὐταὶ οὗסה |  προς τὸν βασιλεα 29 Ῥ | προς 29[ εἰς ἂρ.סזמ | *₪
ἡμέραι )ךכספ τριάκοντα ἔπ | τριακοντα] + δὲ 007000 9010000 סווה) 
3...) ἐιέγοΐδο αὐ-γέρερι (ἐμηοεαία 31( 4 

  και---[(14) εβασιλευσας 3? | ἀπηγγειλεν ἀαχραθαιος]סה 19
(απελθων ἀχραθαιος ἀπηγγειλε 71): ὀχέϊῥ 3060 εἰ וו 
4-5 | ἀχραθαιο9] ἀρχαθαιὸος ΑΙ: ακραθαιος Ῥν: 0000000005 8: 
αγχραθαιος ἂρ: αδακ: ₪008 21 αθαχ Καὶ | μαρδοχαιω] כז τὼ :ו 

 |  2-61 1/2" | παντας---εσθηρ) (ταυτα 71}: πογδα εἰμς 35קז דס
 ג 0400

  μαρδοχαιος ἂρ: ἐγαΐῃς δε ΐוח6ש--000000ו0ש] 6(ח6ש םטזש 18
“Μανάρελαεις εἰ αἰχέξ 1099: סה πρὸς ἀχραθαιον 1'ז\ | 
αχραθαιονἿ ἀκραθαιον ν: αχθραθαιον ὃ: αδακ : 0008 2: αθαχὶς | 
εἰπονἾ εἰπε τὰ αὐτὴ] τη ז | οπὶ ἐσθὴρ 0קקף5ט 1," | σεαυτὴ] 
(εαυτη 136): סות ΡΈ | σωθηση---βασιλεια] 20/8 קוס 1 | 
σωθησὴη] σωθησομαι ΑΒ’ ΠΕ: σωθησωμαι | μονὴ] + ד 
παντὰςφ 2 | παρα] ὑπὲρ ז\/ | ιουδαιου9} + “αἰμα 0? φμομέανρε 

11 γιγνώσκει Α | 66אזו Αϑ | κεκλημε 5 

  01, 5 3:,-πρא ( )530 -ת) א ןק-5ונווא2(

φαΐ 0מע: εἰ ἐαεες (σεῖς Ξ.)5) φμονίαηε 10703070/0270 ἐς 1% δὲ כלו 
ἕνα εἰ ῥαΐγίς ἐπεὶ εἰ φέρις εἰ ο»εγεῖς ῥγορερεΐες ) οῤιεῖμς 112( τηγρό- 
21 (ἰεμαΐε πε ζογίε ἘΞ) βοίεγίνεμς קס φερε 057 ἰαδογαγέ εἶ 

  3.) 0וסל 7001 (סזת  ₪7 φερὶקוסקו : μὶ 00ווד
αἴξεεπε 11102003 27270/07ד0ל :קנוש/ 22071 Ανανι 2γοῤίεν 6771707007 
7μάσεσγμσε 2, | 0--םטדש [ ὑπεδειξεν 06 (και υπεδειξεν Κ) αὐτω 

(Ἐ 2) μαρδοχαιος [ΚΖ | סזמ) μαρδοχαιος 71) | [םעזש αὐτῊ Ρ] 
 | א?" γεγονοΞ] γενος | [  συμπαν 5: (συν-ἾΚ2: συμπανταדס] קז

ἐπαγγελια»Ἶ απαγγελειαν Ῥ: דסט+ ἀργυρίου 5. 3{κ2 | ἀμαν] קז 
62 | τω--ταλαντων] παραστησαι εἰς τὴν סזה) ἢ) γαζαν τω βασιλει 
ταλαντων μυριων 8-*]%2 | οπὶ τὴν 2% Α | μυριων Β] μΡοβὶ 
ταλανγτωῶν ΑΡΒ΄Ν [[6ץ [ απολεση] |קספ ιουδαιους ]%2)-060( : 
ἀπολέσει 86 

₪ και τ5--Θθανατου εἰ שכלל 05707020 »εἰείξ εἰ (οτὰ 3...) εο᾽:- 

,/ 20% (οτα 38/2 ( 18 | (ὁτὲ και το---εσθηρ 71 ( | ἀντίγραφον} αντιγραμμα 
τὸν δογματοι ]: + γὙραμμα דס (סומ 5>%%2( του δογματος 5.3 ΚΖ: 
  τὸ 2" /\ | εν σουσοιςἿ εν σούυσσοις Κ: Ῥοϑίסזמ | 65 77/60 +
  εἐκτεθεν 7005 | ὑπερ του ₪70(60004[ εἰς τὸסזמ | 52( 407606
ἀπολέσαι ץ | τοῦ 15] זס | | ἀπολεσαι 108)% | םשזש 19[ עדס ג | 
ΤῊ αὐτὴ צ | ₪002 ἃ | סת שטזש 29 % | (εντειλασθαι--- 
παραιτησασθαιἾ םח600ש אבו αἰτήσασθαι 71) | εντειλασθα( 
ἐντείλεσθαι ₪: סזמ 60 | εἰσελθουση] εἰσελθουσα 1) (α 6א ססוד 
αἷ4}: εἰσελθουσαν Α | παραιτήσασθαι τὸν βασιλεα] πρὸς τὸν 
βασμα παραιτήσασθαι (παραστήσασθαι )%( {κ2 | (οπὶ και 
ἀξώωσαι αὐτὸν 71} | [םטדסש αυτω ἂρ | πέρι του λαου א ῥοῤιεῖο 
εἴ αἰγὸς (Ὁ | περι 19] ὑπὲρ τΖ | λαου] + או τῆς πατριδος ΑΞ. 

 : αφ 5* | ετραφη:} ετραφὴ ἢ: εγραφητ 6קז [ | ημερωνק-++ 0%
εγράφει α : ἐστράφη: Αἴ εξετραφηττ | διοτι) δια זו /\  οπιον | 
δευτερενωνἿ δευτερεων 5.5": δευτέρων Ν᾿ | ἐλαλησεν} + τω βασίλει 

 : | επικαλεσαι +00* ἄρραδצץ  ἐπικάλεέσαι--θανατουז | סח
 | /\(אע)0ק τὸν 0-5סזה : ( [ κυριον τὸν 07אטקוסש  ₪ | τὸνדעטל +

  του ἄρραπαןכז  καὶ ,"--βασίλει 2* 62 | θανατουזמ
 0 εἰσέλθων - -דסטדסטו ] είν“ 011 200/07 וקו 7/1 1703007

δἰו 00 ונוקו ו  ἘΜ) ἥεσαι |] ανίεלקוח (סוה  
ἐχείασιαμε! 0 ἀσιάγα ὕὑπαρα Ὦπιν ἐεγγίδίϊε ῬΡῚ קו 
(“ “αναΐ ἘΡ': סוזה ἘΜῈ εἰ ῥίοναμέν βἰογαείοπενιαρηια ) 
μέλειν ἘΔ τ ῥίογαν! 1 εἰ סו 7/0 (νης 01 Ὦ πὴ 

 ]ו
εἰσελθων -- 002000001 [ καὶ εἰσηλθεν 0001 (αγχρ- ἀρ) καὶ 



 ΕΣΘΗΡ (אזזז 1( 8

14 βασιλείᾳ παρὰ πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους: "4 ὡς ὅτι ἐὰν παρακούσῃς ἐν τούτῳ τῷ καιρῷ, ἄλλοθεν ₪ 
βοήθεια καὶ σκέπη ἔσται τοῖς ᾿Ιουδαίοις" σὺ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε. καὶ τίς 

15 οἶδεν εἰ εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσας ; ̓5 καὶ ἐξαπέστειλεν ᾿Εσθὴρ τὸν ἥκοντα πρὸς αὐτὴν 
16 πρὸς Μαρδοχαῖον λέγουσα 1513080008 ἐκκλησίασον Ἵ τοὺς ᾿Ιουδαίους τοὺς ἐν Σούσοις, καὶ 12 

νηστεύσατε ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ μὴ φάγητε μηδὲ πίητε ἐπὶ ἡμέρας τρεῖς νύκτα καὶ ἡμέραν: κἀγὼ δὲ καὶ 
αἱ ἅβραι μου ἀσιτήσομεν: καὶ τότε εἰσελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα παρὰ τὸν νόμον, ἐὰν καὶ 

ἀπολέσθαι με ἧ. 17 Καὶ βαδίσας Μαρδοχαῖος ἐποίησεν ὅσα ἐνετείλατο αὐτῷ ᾿Εσθήρ' " καὶיז  
ἐδεήθη Κυρίου, μνημονεύων πάντα τὰ ἔργα Κυρίου, "5 καὶ εἶπεν Κύριε, κύριε βασιλεῦ πάντων9( “ ( 

κρατῶν, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ σου τὸ πᾶν ἐστιν, καὶ οὐκ ἔστιν ὁ ἀντιδοξῶν σοι ἐν τῷ θέλειν σε 
3 σῶσαι τὸν ̓ Ἰσραήλ: ϑὅτι σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ πᾶν θαυμαζόμενον ἐν τῇ (ιο) 

  οὐρανόν, 4 καὶ κύριος εἶ πάντων, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιτάξεταί σοι τῷ κυρίῳ: 560 πάνταטו ₪1
ὡρῶν, σὺ οἶδας, Κύριε, ὅτι οὐκ ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν ὑπερηφανίᾳ οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ ἐποίησα 

6 τοῦτο, τὸ μὴ προσκυνεῖν τὸν ὑπερήφανον ᾿Αμάν. ὁὅτι ηὐδόκουν φιλεῖν πέλματα ποδῶν 8 Ὁ 
ἡ αὐτοῦ πρὸς σωτηρίαν ᾿ἸΙσραήλ, Τ ἀλλὰ ἐποίησα τοῦτο ἵνα ὃ μὴ θῶ δόξαν ἀνθρώπου ὑπεράνω ἐ(; 

(3) 
(4) 

δόξης θεοῦ" καὶ οὐ προσκυνήσω οὐδένα πλὴν σοῦ τοῦ κυρίου μου, καὶ οὐ ποιήσω αὐτὰ ἐν 

8 ὑπερηφανίᾳ. ϑκαὶ νῦν, Κύριε ὁ θεὸς ὁ βασιλεὺς ὁ θεὸς ᾿Αβραάμ, φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου, ὅτι 
16 φαγηται Α | επι] 60 Α | ἀσειτησομεν ὃ. | εἰσελευσομε ὃ | ἀπολεσθε 8 

(5) 
14 αἀπολεισθαι Α5 15 εξαπεστιλεν 58 

1 ενετίλατο 5 
6 εὐδοκουν Αϑ ἢ טח6קסשש Α | και 29] κε Α Ο 5 γινωσκει95] γεινωσκεις 8: γιγνωσκεις ΑΙ | υβρι 5 | προσκυνιν ὃ 

8 φισαι 5 

 ./\ א ( )580-ם) כ-5 ץרע 2( Γ)3Ὲ 31 יש
00/9007 = 12) 120 9.5) μὲ קלטו 17 327 
  κατα πανταכז [ ουτως ἂρ | οσαסש₪---600ק] | 1:5 2770470704
555/62: ὡς ἃ | שעדש] כז ἐπ: προς αὑτὸν 2: οὔ τν | αἰσθηρὰ 

(1 και---κυριου 29] “Μαγαοελαξμς πόνο 000020701/4+ 
“μα εἴ σεῤείγαμέξ εἰϊεέμηε οὐ ἐδοία ἐξ 200007 γαείδνι 00077 ἐγε ἔθζγα 
01 ῥγεσόγέεγί (σεπέογές 9.5) 20071 5 לול 5700 αὐ πεόεῤέγαηε 3,0: 

 ] 71) | εδεηθη} ΡΥ μαρδοχαιος Αϑο8(-χαοφ) κυ | κυριου 19(סומ
 סמג 35 | אטקוסש 29[ כז זסש : 5. Ἀ{κτ2: τοῦ 0600 Οἵ στקז זסש

  : (αυτου 44)(כז-שז 5%%%2
Ὡ καὶ 19--)5( γινωσκει5] δὲ /072:0/0001 120005 4070/0070 οἰ αἶδιές 

000 εἰ ἄφες 10000 δεμεαϊείμς ἐς 3 | κυριε 19[ (οπὶ 71): +6 
4] | βασίλευς ν | παντων κράτων [(8ץ 29 ץה)5./13*(]ו2 παντο- 
κρατωρ ΘΑ Ν  Κ(ΡΥ οὐτα: παντοκρατορ Ναΐβίορ 6א ₪ 6%( 1 
Οὐτορτ | סמג) οτι---(8) βασιλεὺς 71) | נב καὶ οὐκ ἐστιν 2 | ἀντι- 
δοξων αντιδοξαζων ] | σοισετ | θελειν] 0 εχ ססזץ 6%: ελθειν א | 

 %  σεὰ | σωζεινסמ
 8 6ח0וְמ669 2 | סב καὶ 29--סטקסשסע 29 כ

 | ₪*(ג0)  καὶ οὐκסתג |  σὺ 2אטקוספ] כז |  καὶ 1% Αἵסמו 4
αντιταξεται] αντιτασσεται ₪" : αντιστησεται 2 

 5 πανταῇ חסעדספ {ν : παντων (2 | σὺ οιδα5 כז καὶ צ: סמ :
 סזמ שט 06205 | סמג οτί---αμαν 3, | סומ זס "02% קץ

  ) | ηυδοκουν] ηυδοκειν [)* : 007% 0סמו (0(טמב ססזמממה 6

0051070 31/5: 0200/0086 1/9 | 
πελματα] πεμματα ל: 2/00/0: 1/0: 2/2/07 1/9: סזמ ΞΡ] 
αὐτου] 4700706 Ψ, 

Ἵ τουτο] סע εχ ₪ '"ק | οι θω | ἀανθρωπου] ανθρωπὼν 5" 
 [ αἀνθρωπω 1/5556 Οτοθρτ-οοῦ | δοξης] δοξαν Ῥ | θεου(כז-שצ:

θυμου %: Ἔμου /4\5%%02071/ | סט 19] σοι ): 0מג 8"% | 6 
 |  πλην] οὐδεν απεβην ) | ουθενα ΑΖדקסטאטעמשש % | סט86שש

του אטקוסט] 02/0/1706 02%5 31/59 : 2 31/5 : 0200706 6 | סו μου (31,5 | 
  καὶ χ,5---υπερηφανια ₪ αὐτὸ ῬῪ | | υπερηφανια] + ουδὲ ενסזמ

φιλοδοξια 2: --γ6ς ἐγε ἐθρηβογαζέογιο (ἐδρεῤέαέργεονε 384...) ἐἰρηεΐγιδ 
 א  119: -Ἑ 766קל לו  ἀῤῥαγέ 06 φορηοσοלקס 009
/070/0//0706/0/00 31 

 19 βασιλευ--[00ו)\(עצ] σοι ΞΡ | 0 ) καὶ 19--)10סח 8
  0 0605 8/5 | οπὶ 0 θεὸς 25סתג 6*105)קז62: סמו :2555062

  33.5) 22000 δέ 5(סומ  : + δζ- ἴδῃςסומ 06]ש  [αβρααμ]ס6]א3/5
  3.5) 16002 1/5 | λαου] δουλου αὖ | + επιβλεπουσιν μι(ס

ψηΐα τ» Ἔχ Φ7 671} לס ΞΕ. : 500700000 0700770 20/0077 7105 Ἐ0 | 

2ἴαεεί  | φιλεινΊ αάογαγε Ξ,,5: 
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  2070 1לשקע 1/2007
 כז : παρακονουσα 55%דשק0א0סטטמצ] כז |  ὡς Αἀρρ-5סמ 14

παρακουσασα )%2 | דסשזש 08( אשוקש )%2 | αλλοθεν] ρΡοβί 
400800004 162: αλλαχοθεν 06]זא : +86 Α | καὶ σκεπὴ Ροβί 
 |  0 6סתג |  εν 2קף* | זסו] קז  οὐκקז [ | εσταιץ 400804006
ἀπολησθαι Ν" | {τι9---εβασιλευσα9}] ἀπελθων ανηγγειλεν αὐτὴ 
71) | οιδεν] εἰδὲν ק | εἰ ἡ 25: סמג ,45* | εἰς---εβασιλευσαΞ] 
  1900770 11007שקלול  11/5( 25/0/0707 γερπαςσίΐ 907(סמה -

15 εξαπεστειλεν---λεγουσα] 6(ח6ש) εσθὴρ סטדשפ εἰπε αὐτω 
71): ἐμέγοίἐ! 30080 εἰ ץיקמ 07007 αγαάρελαεὶ Εἤδσέδν 
γερίμας 0700011 1105709 0070000 00776 701515507 070 -007-0 0700 -0007007707- 
4-/470000000 (οτὰ 3.) 3] : οὐ ἀχὲξ Εσίλον Μαγάροελασιν 1? | 
εξαπεστείλεν εσθηρ] εἰπεν εσθὴηρ εξαποστειλαι παλιν Α | απε- 
στείλεν ἃ | αἰσθηρ רג | ἠκοντα] εἰκοτα 5* | προς αὐτὴν] προς 
αὐτὸν [: סמג Ατὐ | 0 α Αἰαγάρελαεο ὅθ: סתג 

προς ἃ | μαρδοχαιον] ΡΥ τὸν 5 
16 βαδισας---ημεραν] Ζονκέμε סוב) ἘΡΡ) Ὑηαδεν' οἱ ἐΐδὲ 3042/00 

ἐμέγοίδο ἰΐοοΐ »ογίαῦ γαεάίΐεα ἐργε7, φαρέαίονι οὐ ἀρερερΐα 
ἐείμερείμενε οἱ αἰΐοίίε ῥγερόγέεγες τεῖ-7αείαμέ (εἰ εεἰοόγερεέ 385) 

 : σεβαγενε- ποοίς (σέῤαγαίε ἐγίάμα ΘῈל  ἰαείαγείεςותו
α »ιαΐγίδμς 57013, )טעו 01 00007 8% 

ἐγέδμς 0020005 Ὦ, | βαδισαΞ}] καλεσας ἃ | εκκλησιασον] 
+ 0 55:82 | τοὺς 19] ΡΥ πάντας 5.35 ΚΖ: + ανδρας 5* | φαγετε 

| πιητε] πίεται 2: πίετε τι ἀρ | ἡμέρας τρειΞ] τρεις ἡμέρας ἔξ: 
τρισιν ἡμεραις %  νυκτα καὶ ἡμεραν כז καὶ 6: סנב) 71) | καγω] 
καὶ 6ץש Αἴκ: εγω 23:5 | סמו δὲ υϑέ, | סמו αὐ εαν | ασι- 
ΤῊσομεν} ασιτησωμεν τὰ: αἀσιτησομαι 807: + טזשפ 8551862 | 

 לו 200670: 100 70/0710 [--- εἰς 2 | παραחק05] | 6 ἂρ)6טשסו₪
 [ δὲ σὲ τοῦ} το γα ₪ | εανἹ - δὲ ἃ | ηהלול ל:

67: δεὶ ΑΥ: 66 206]א [05: χρὴ Κ 
17 και βαδισαΞ}] קצ δὲ 000/ :2662 (φιγεμοΐτς 9.5) εὐ ἀὐχὲξ 

μεγόα 6003 30: ο δε % | μαρδοχαιος] ןז 0 + | εποιησεν---εσθηρῚ 
000000071 5901/0107 τῤογεδὶ 0/0 42 10/0709 ἐχέογγεέ δὲ 
φδοηδαθ 42 סבב 30005) -+ σεῤαγαΐέ 590007 1 ל 
σοῖς ((ל)112 2γεεόγέεγε )507 31: 30/2070 .3/2( 40/0 סומ) 3.1) 
ἐξ ἀρῆς ἐχέθη ααἱ 3.10) 2006: εἰ 
20 )065 3,5) ῥγαεοοῤίξ «εὐ ἐγίδιες 2020005 οὐ 1205 900790005 γ1071 
1 

6 (ΧΙ 9) 

= ϑεβαγαίε ἐγὲς ποοίές 3.5) 

δος ו νυ ὐμὐν 



68 (ΧΠῚ 15) ΕΣΘΗΡ 

Β ἐπιβλέπουσιν ἡμῖν εἰς καταφθορὰν καὶ ἐπεθύμησαν ἀπολέσαι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου" 

θμὴ ὑπερίδῃς τὴν μερίδα σου ἣν σεαυτῷ ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου: "ἐπάκουσον τῆς % 
ΤΡ δεήσεώς μου καὶ ἱλάσθητι τῷ κλήρῳ σου, καὶ στρέψον τὸ πένθος ἡμῶν εἰς εὐωχίαν, ἵνα 

5 

ξῶντες ὑμνῶμέν σου τὸ ὄνομα, Κύριε, καὶ μὴ ἀφανίσῃς στόμα αἰνούντων σοι. 1" καὶ πᾶς Ἰσραὴδ τι (18) 

ἐκέκραξαν ἐξ ἰσχύος αὐτῶν, ὅτι θάνατος αὐτῶν ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῶν. "" Καὶ ᾿Εσθὴρ ἡ βασί- τε (1) (ΧΙΝ) 

λίσσα κατέφυγεν ἐπὶ τὸν κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη, 1360 ἀφελομένη τὰ ἱμάτια 13 (:) 

τῆς δόξης αὐτῆς ἐνεδύσατο ἱμάτια στενοχωρίας καὶ πένθους, καὶ ἀντὶ τῶν ὑπερηφάνων 

ἡδυσμάτων σποδοῦ καὶ κοπριῶν ἔπλησεν τὴν κεφαλήν: καὶ τὸ σῶμα αὑτῆς ἐταπείνωσεν 

σφόδρα, καὶ πάντα τόπον κόσμου ἀγαλλιάματος αὐτῆς ἔπλησε στρεπτῶν τριχῶν αὐτῆς" 
ἘΡ καὶ "ἐδεῖτο Κυρίου θεοῦ Ἰσραὴλ καὶ εἶπεν Κύριέ μου, ὁ βασιλεὺς ἡμῶν, σὺ εἶ μόνος" 14 (3) 

βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ βοηθὸν εἰ μὴ σέ, ᾿5ὅτι κίνδυνός μου ἐν χειρί μου. "δ ἐγὼ τ |) 
ἤκουον ἐκ γενετῆς μου ἐν φυλῇ πατριᾶς μου, ὅτι σύ, Κύριε, ἔλαβες τὸν Ἰσραὴλ ἐκ πάντων 
τῶν ἐθνῶν καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐκ πάντων τῶν προγόνων αὐτῶν εἰς κληρονομίαν αἰώνιον, 

(6) καὶ ἐποίησας αὐτοῖς ὅσα ἐλάλησας. "7 καὶ νῦν ἡμάρτομεν ἐνώπιόν σου, καὶ παρέδωκας ו 

ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν" 150007 ὧν ἐδοξάσαμεν τοὺς θεοὺς αὐτῶν. δίκαιος εἶ, Κύριε" 18. (1) 

Ιο εἰλασθητι 5 

 13 | εταπινωσεν 5 | ἐπλησε] ἐπλήσεν 5*(טו6)  κεφαλὴνסומ 13

τ χιρας 5 

14 οπὶ και το--ἰσραὴηλ 3, | (εδειτο---μονο5} ἐδεηθη του κυριου 
λεγουσα κυριε 0 0605 71) | εδειτο] εδεετο ΑΚΥ: 6866070 [2 : εδει | 

 (כז-שצ | אטֶקו6--ןשסשספ])]  τοὺ 1%קז [ τοὺ Υ2 | θεουאטקוסט] כז
407007 εἰ 2705 15006 εἰ 00005 12600 ) + 00300 36 κι: + 0 
ἐς 1/9( 30 | κυριεῖ κξ 0 0% ₪: +0 0609 80/ק-5 | 0מו μου--- 

ἡμῶν (Ὁ | סח μου ἄρκρᾳβ [(כז-שז | מג ס )גוט | ןגסשספ + 60/00/0 
  τῇ μονὴסה |  ρὲןגס ססזצ 6א אש  62 | μοι τη μονὴ] μοι τὴלשד

και 1/9 | καὶ 39] τὴ 2: סת ] | μὴ ו[ | βοηϑοὺ) 
βοηθειαν 1% | σε] + 0006 50 | = 

οτι---(22) ἡμῶν 71) | οτι---μου 215 (סמ  
μου 19 03 |85: סזה ה | סות  ἕμαלו לקסקל לתקש לא לוק א  αὐ 

τῇ 402כז  χειρι] 
  3/2 | ἠκουον] +6 τοῦ 72% μουסמו (0(טתה ססמממוה 16

  μου ]5 | εκ 19---ελαλησαΞ] ἐγ 1400795 20/0770דפ  : + του,\ז010(:6)
»ιδῖς )לקול קו 3.5) 206 ἐμ הק 111007001 607007 
7 
  γερές 1775071001 ἐρὸ 0071לו לשל 15 01/0040 1047772 לול 4070/00

  φεορέαηι ἐπ 7070077 0 7כד 1ל 1 ἑὀγὶς ῥαΐεγηΐς ηιεὶςת
 ל קקון  1/0015 ῥαϊεγγεῖςקס 0101 ולו 00/1
παρΐανι 45077070 εἰ סוה) ἢ...) 1050001 06 0000 ἐργεὶς ἐδεγασίέ 
  ἐπ ἤανμέοὶכקו קו  00001 ἐμ 1/0775 20/0773 φιεὶςל + (
 ל ל  11 11( ἐρὸ 0 ἐμ ἑἰὀγὲςסלול 00 2

  6 αφεμαΐμηιל ל " 0 129000107 γέρενι 10/0007כללו
εἰ ]סויה ῥγὸ μία 61 000 070700 φιῖρ- 
7 

 ושלט 07 לול
7 [[-- 
0 0 000-0110073 48 006 ἐμ ו 1 | 
εκ 1%--ןוסט 29[ ₪ 20/7 νιδὸ 60: סוח Αἰ | שד [ γενητὴς ה( : 
γένεας ἃ | ἐν φυλη] εκ φυλης 5 | סמ κυριε ף0ל | סוח τοὺς 6 | 
αὐτων αὐτου :ה ὁπ ) | οσα)] ὡς 6 | ἐλαλησαΞ] + αὐτοῖς ,\ <55%[%זצ 

 17--23 סו ₪
17 καὶ νυν] οτι Α : סומ 5207 | ἡμαρτηκαμὲεν ,\ )%2 | 5 μιν 2 | 

τῶν ἐχθρωνῚ τοις ἐχθροις 06( וא : סוה τῶν כז | ἡμων] ὑμὼν ה" : סות צץ 
  κυριε 8סומ 18

4 

ὑπτερειδης 4ף  

κατειλημμενη] κατιλιμμενη 5 :11  

 15 וי 5
κατηλιμμενη 4 

 ג א ( )536 -ם) א ןק-5וגץ 207/35 38 ,יפק

βλεπουσιν ]% | ἐπεθυμησαν} + εἰς καταφθοραν [| απολεσαι] 
ἀπολεσθαι הזרא : + בפ\ Ῥ | εξ ἀρχηΞ] αρχην Ῥ 

 - τὴν κληροןכז [ μη---Ἕ(το) κυριε 71) | οἷν μὴ Ρ | την(סזמ 9
γομιαν σοῦ καὶ Ῥ | [ףש τὴν 2 | σεαυτω ελυτρωσω] ελυτρωσω 

εαντω ): סזמ σεαυτω (3... | γη:] της ₪ 
10 επακουσονἹ + αονείνιε 9.“ | δεησεως] δυναμεως ἃ | דש 

κληρω] ῥοῤκιίο ₪ | סזח καὶ 45 66[8/" | (στρεψαι 44) | ἡμων 
 ףאש ὑμνουμεν [{ηὐ᾽(υἱά)Σ | υμνωμεν 801% כזוג : ὑμνησωμεν 1( 06]ו]וא2 :

ονομα]דס  πων 51): λοπογίβεενιες )-007/ 9.2) 1 | σον 
σγομα σον ΑΝΙρΡΕ ΚΙ κα; 2 (Ὁ | στομα αἰνουντων σοι] ἐχῥεεία-דס  

αἱμα 5" |דס  το Α:קז  είναι ἐαρεκίαγείμηε ἐς 5 | στομα] 
αἰγουντῶν σοι] δενιεαϊεδηίμερ 2 1/5 | σοι] σε ΝδοερῖνΖ: σου 

 ἀρίο 6א + קי) : :σε κέ ἦν סומ [
11 «σραηλ] :שקא/א/ 10 | εκεκραξαν}] ἐκραξαν τὺ : εἐκεκραξεν 

  : ἐκραξεν 5: εἐξεκραξεν α: εἰανιαδαί 112" : 20000תה אוק דק
μέσ! 1 | αὐτων 15] ש εχ (6טו) סט ?* | οἵη οτι---αὐτων 39 ἀρ | 
οἵα סזו θανατοῖ αὐτῶν [| | 00ע0ז0%] קז 0 Α | סמ αὐτων 29 

> | «»] ΡΥ ששי 
12. και קז εὐχὴ εσθηρί | αἰσθηραὰ | η βασιλισσα] סומ 86: 

Ἔκαι αὐτῇ 6 | סות κατεφυγεν---κατειλημμενη 0 | {(επι τον] 
 | , 136) | ἐν αγωνιἾ ἐν ἀγωνία ἀΐρίκερηδν: ἐπ δένιογερε (ΓΈדקה

ὁπ κατειλημμενη (71. 
13 (οπὶ καὶ τ’ --αὐτὴι 15 71) | καὶ 15] (οπὴ 71): + 96 ₪ | 

καὶ πενθουτ) εἰ αδείμἑ σνῖρις ἀμεγηεη εἰ τμδείγαμέ! 202 (οι Ὧν) 
εὐδείμενε (ἑαεεσ 4 ( 10 1 סזה ἀντι---ηδυσματων ἂρ | περιφανων 

 [ καὶ κοπριων 0 | κοπριωνז | סות  | ηδυσματων αἰδεσμάτωνיח
εοπρὼν αἷς: κοπριαεν | επλησεν ἐνέπλησεν [\( יא | κεφαλην ΒΑ] 

 |  6716 | ὁπὶ και 5*---)1 4( ἰσραηλ ἀρסזממ  Β"(υἱ): + αντὴν ΑΒΝשוחה
(ον καὶ δ΄ --«ἀντὴν 4" 136( | דס σωμα] μεν,» 1 | (εταπεινωσεν 
καὶ εταπειγωθὴ 11} | παντα--αὐτὴιν 45] 20/0/0107 ἐογγαν ἔμ, 
ἀπε: ἐμέ α σάνε αζμε αὐ \ו 11/(ייל | τόπον κοσμου] 
κόσμον ἘΝ: τὸν κόσμον αὶ Οτρν (υἱ4) | κοσμου---αὐτὴς 45] αγαλ- 
λιάμαγον ἀντὴν κοσμον επληρωσεν στρέπτων τριχων סטופ 

Α (ραπίπη 9טק τᾶν Α5) | οπὶ κόσμον 66)א | ἀγαλλιαματοι] 
 .« τὸν βρηקו



ΕΣΘΗΡ (ΧΙν 19). 0 

το. (8) το ᾿ϑκαὶ νῦν οὐχ ἱκανώθησαν ἐν πικρασμῷ δουλείας ἡμῶν, ἀλλὰ ἔθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν,Β ἽΡ 

(9) | 36 9060004 ὁρισμὸν στόματός σου καὶ ἀφανίσαι κληρονομίαν σου, καὶ ἐμφράξαι στόμα αἰνούντων 
  τι σοι καὶ σβέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστήριόν σου, 5" καὶ ἀνοῖξαι στόμα ἐθνῶν εἰς ἀρετὰς(1ס)

(11) 33 ματαίων καὶ θαυμασθῆναι βασιλέα σάρκινον εἰς αἰῶνα. “Ξμὴ παραδῷς, Κύριε, τὸ σκῆπτρόν 
σου τοῖς μὴ οὖσιν, καὶ μὴ καταγελασάτωσαν ἐν τῇ πτώσει ἡμῶν, ἀλλὰ στρέψον τὴν βουλὴν 

(12) 23 αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς" τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς παραδιγμάτισον. ΞΞμνήσθητι, Κύριε, γνώσθητι 
ἐν καιρῷ θλίψεως ἡμῶν, καὶ ἐμὲ θάρσυνον, βασιλεῦ τῶν θεῶν καὶ πάσης ἀρχῆς ἐπικρατῶν" 

(13) 5:4 34806 λόγον δ εὔρυθμον εἰς τὸ στόμα μου ἐνώπιον τοῦ λέοντος, καὶ μετάθες τὴν καρδίαν αὐτοῦ % ? 
(14) 15 εἰς μῖσος τοῦ πολεμοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν αὐτοῦ καὶ τῶν ὁμονοούντων αὐτῷ" “5ἡμᾶς δὲ 

ῥῦσαι ἐν χειρί σου, καὶ βοήθησόν μοι τῇ μόνῃ καὶ μὴ ἐχούσῃ εἰ μὴ σέ, Κύριε. πάντων 
(15) 36 γνῶσιν ἔχεις, “ὁ καὶ οἶδας ὅτι ἐμίσησα δόξαν ἀνόμων, καὶ βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτων 
(16) 27 καὶ παντὸς ἀλλοτρίου. 5760 οἶδας τὴν ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι τὸ σημεῖον τῆς ὑπερη- 

φανίας μου ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου ἐν ἡμέραις ὀπτασίας μου: βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς 
(07) 38 ῥάκος καταμηνίων, καὶ οὐἵ φορῶ αὐτὸ ἐν ἡμέραις ἡσυχίας μου. “δκαὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ ἽΡ 

δούλη σου τράπεζαν ᾿Αμάν, καὶ οὐκ ἐδόξασα συμπόσιον βασιλέως, οὐδὲ ἔπιον οἶνον σπονδῶν" 
(18) :9 9καὶ οὐκ ηὐφράνθη ἡ δούλη σου ἀφ᾽ ἡμέρας μεταβολῆς μου μέχρι νῦν πλὴν ἐπὶ σοί, Κ ύριε 
(19) 30 ὁ θεὸς ᾿Αβραάμ. 39 ὁ θεὸς ὁ ἰσχύων ἐπὶ πάντας, εἰσάκουσον φωνὴν ἀπηλπισμένων καὶ ῥῦσαι 

ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν πονηρευομένων, καὶ ῥῦσαί με ἐκ τοῦ φόβου μου. 
190 δουλιας 5 | χιρας 5 20 ενῴραξαι 5 21 εθνων εἰς ₪ 51 ץ85 יל 21 οὐυσι 5 | παραδειγματισον ΒΕΡΑ 
24. μεισος Α 25 χιρι 5 26 εἐμεισήσα 13)0:0( | 6886\טטטסא] 5 | | 2 27 βδελυσσομε (15) 5 | σημιον ("5 

29 60000 5 30 αφηλπισμενων 5 | χιρος 5 
  20735 Κρא ( )580--]א כ--וג \.

  των εἰδω- κοιτην---(27) βδελυσσομαι τὸ ,\ | ἀαπεριτμητων] απεριτμητονכז [06 | αὐτων Β]ואל  νυν ἀρ εν] τω . | εθηκαςסמ 19
λων 5" Κ: -+ ἐπὶ τοις 600005 αὐτων ἀρ: + דו דפ χειραςτων <0(6ש\ש | 1)*6: τ לוו 02 | (οπὶ καὶ 39---(27) μου 5% 71) | סמ και 

 , παντος αλλοτριου 31םעדשש]  ΑΞ. Ν 1611 [των] αὐτων οὔ(υἱά) : εθνων 6* | εἰδωλωνםטדשש
ἐπι τοις εἰδωλοις αὐτων 6%0010( : סח 6*-5[ (ΓΈ : (ημων 236) 27 סומ 82: קס 29 8/9 | οιδας} + 1/9 | סה τὴν 

20 οἷ καὶ 15--טסש 29 ἃ | (αφανισαι] 000700: 136) | αναγκὴν μου 01/9 | βδελυσσομαι 1%--0[ 6 0 267) 

εμφραξαι] ἐενῴραξη Α : εξαραι ] | στομα] στοματα 5הצ | αἰνουν- ἦος 31/*" | דס] קז κοιτὴν ἀπεριτμήτων 5* | סממ μου 2% 2 | 
των} υμνουντων .\)%2 | σοι] σε 006% קףפץוא2: סמ ἢ | סמ 06004 κεφαλης)] φαλης ἃ | μου 39] οὔ" 4 : + και סט φορω αντω εἰμι 2 | 
ἀρ] סמ οικου σου και 67 | θυσιαστηριον] θυσιαστηριου ה611ןק65₪ 67: | סזמ εν 19--ןוסט 4% 2,-= | ἡμέραις 19[ ἡμερα 1301207 | οπτασιαις 
αἰϊαγέμν: 5 | טסט 45] σοι Α 7 | סות βδελυσσομαι 29---μου 5% % | καταμηνιων] καταμηνιον ΥἹ 

21 οἵκ 0(טתמ ססזתתהה) ἀρ | ἀνοιξαι στομα] ε 2 6)  5זג% כט καταμηνιαίων 5005: καταμηνιαιον ἄριι | φορω] 0 50 γα (10ט) א 
ΑΔ | στόματα 6קשצ [צ | ₪6ז04 ] | βασιλεια Ν᾽ | σαρκινον] | 4* | סזת αὑτὸ 2% Ν | ἐν 29--סש 59] ?% 0/0 006 1/9: 
σαρκινων 2: σαρκικον )% : σαρακηνον 6 ו φιέδιες σοία στένε 0 | ἡμέραις 25] ἡμερα צץ | ηἡσυχιαις 2 

20 μη παραδωΞ] ןכז καὶ :וא ροβῖ κυριε (16ט)207 | κυριε] ροκί 28 καὶ 19] 0202 ]8 ποείὲ φμομίανε 10 קז) δὲ 000 (1ק | 
σου כז-שז: סמ) ₪ | σου] :סמ א + 6 5* | μη ουσιν] μισουσι ἢ: εφαγον 1/5 | סזמ ἡ δουλη σου 8/5 | τραπεῖαν ἀμαν] :ל 

. μησουσι σε ἃ: μισουσι σε ]%: ἐχθροῖς 2 | סות א(--מקשש ἂρ | (αἷ לו 1/9: 00 γεόεσα 3.Ρ) 2א300ל0/70 ל 3, | סנה καὶ 29-- 
: και μη] μηδεα: סוה και )%2 | καταγελασατωσαν] καταγελατωσαν βασιλεως /10ק | εδοξασα] εδεξαμὴν 4" (14): εδεξατο + | οὐδε--- 
 : ὀϊδὲ Ξ0טסקי 3.150( סו πὶς-)  γελασατωσαν Αἴκτξ | (αλλα] καὶ 71) | αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτου] σπονδων] 0/ 0/0/07 0/00/0070וא: .
| αὐτου ἐπ᾿ αὑτοῖς 5*: (απο του λαου σου 71( | [6ח εἰς 1% | τον] Οπὶ ἀρ ἰ| [06סש ουτε ]% | επινον 5  σπονδων] σποδων ἃ: σποδων 

 אש עב

οἱור 1 ב  

 Ἐν 9 Ὁ ו

/ τον | [ףש₪פ + εἰς κακα 2 αὐτου 45: αὐτου ₪ 
 [ οὐκ 6 | ηυφρανθηקוסקו? 3. | סנה  71) | οπὶ μνησθητι---(15) σου 29 και---σου] ἐπε 700501אטקו μνησθητι---(15) 6(סמו 93 ;

 [ 35 | βασιλευ---καὶ 2] νῴρανθην τ: εὐφρανθην ἀρ | οπὶ ἡ δουλη σου ἂρ | αφ ἡμεραΞסות : καὶ ἃ : γνωθητι ₪5ןכוז [8 | γνωσθητιק |
᾿ αἴδιες וו (Ὁ | βασιλεὺς ν | θεων εθνων ףפיא[ק | ἀρχην 5* εν ἡμέραις 6 | μεταβολης μου] μεταβολισμου ₪ : μεταβουλης μου 

 | 24 ספ( 27 49: קספ| 20 3(« | [δος ןכז δἰ תלול 0004 לב סו ו 3, | סמ [μου 5*+ | μέχρι νυν לוס 5:4(
ογῥαμαε 0 ₪: + μοι ג | λογον] [א א: +א6 צץ | 6טקט0קסש ἰαείαέα 8: סמ Ν᾿ | μεχρι] αχρι ἄρραϑαν | νυν] כז τοῦ 06)צא | 

, συρρυθμον :צץ εορείρρεεν 1/)(< | τοὺ 19] ἐλογου μου *ק  πλην] εἰ μη ἴδ οἵ ἐπι σοι ἀρ | σοι] σε ἔκ : σὺ ב | κυριε] סב 
 λεοντο9}] ἐδ ργαίίανε ἀα דת סת ὑπὸ 1/0: +0/ קלנ- 09: +א6 שףט | 0 0605 [αβρααμ סת ,: (סתג 0 0609 236(:

τ | αβραμ ἃוככנלו ל לו 170-6000 00/6 קל 9.5( 20/0 1(ר< | | +ף\ חשש / 
αὐτου 19[ αὐτων 5* | μυσος ( | αὐτου 29[ αὐτων 5*: שטזש ט* | 80 סממ 0 19--אא 19 ἄρϑ!, | סמג 0 29 0ז*ג | φωνην] φωνης 
των] ןכז παντων ק8ט | αὐτὼ] 0עדשש 2 .5-902%0-2 | απελπισμενων 0%ב | ρυσαι 05 505 004/07 ἐέδεγα 

 :,' + 05 9.5) Ξלול( { 1, | ἐν χειρὶ σου] |32 | των πονηρευομενωνלע לק  1 | ημας---μοι] εἰסמ 25
εκ אוק αὐτου 1% | סה μοὶ ז | μονὴ καὶ] סה Ῥ: סות אש א | τἀποδὲρ (טנב)/6 | καὶ [2%--ןוסט “γα, (αἰδρεμέα 355.) ἡμσίμη 
μὴ 19[ ושלק לפשע? 1/-== | εχουση] + βοηθὸν Αἀρρ-ν: + βοηθειανν : | 05/7 ἐηι ἰαφέϊέξανι (ἱοειεγιαζέαέενι 38..0) 0/0705 10/07 70 
  2": αἱαεγίἑαίενε 3.0) στ δηεες(2אום/(0ת קל  ἐξ ἀϊίαγίέαέενεלושעב (00ו + βοηθον ]: + 0/0: 006א | אטקוש) 6 βοηθὸνד6קסש +

. «ἴδιες 3...) 50000707 11/= = | סוזה πάντων γνωσιν 6065 1," | παντων] (-ἔερε 3.) αμίφρε σεῤγα 07/67 ἐπα 02005 סדוה) 2107 0- - 
ἢ παντοκρατορ ἃ(ο 29 צ | סזנ(6א ש εχεις (26) και "זץ 3.) ῥαία»ε ןכצ) εἰ 3.5) ,αεΐίο ) + ?לו 207107 0/0 ἐμαηε ἀογεαίίαίέ 

 [ 3... | μεסללו הקלו לשל  3!» | και 19] δε 8/5 | εμισησα---κοιτην αὐονεΐμαία ἑμαὲ 3.5) ἀῤῥαγε (αῤεγὲ 3..,“)סה 26
52 7007178 ἑμα εοριομδίίερε 1," 1 βδελυσσομαι} 0 6% ש ἃ | οὐ ἢ גמס6ק 5" | μου] σου ἀΐρ 
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ὙΠ ΝῊ ΡΨ יי αν ΨΚ ΝΕ, 

 Ἀπ ו" גב 265 0



ΕΣΘΗΡ (Χν 4)כ1  

τ Καὶ ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ὡς ἐπαύσατο προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τ (4) Ὁ (Χν 

τῆς θεραπείας καὶ περιεβάλετο τὴν δόξαν αὐτῆς" “καὶ γενηθεῖσα ἐπιφανής, ἐπικαλεσαμένη 5 (5) 
ξΡ τὸν πάντων ᾿ἐπόπτην θεὸν καὶ σωτῆρα, παρέλαβεν τὰς δύο ἅβρας, 3 καὶ τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο 3 (6) 

ὡς τρυφερευομένη, “ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει κουφίζουσα τὴν ἔνδυσιν αὐτῆς" 5καὶ αὐτὴ « (ἢ 

ἐρυθριῶσα ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἱλαρὸν ὡς προσφιλές, ἡ δὲ καρδία 
αὐτῆς ἀπεστενωμένη ἀπὸ τοῦ φόβου. δ καὶ εἰσελθοῦσα πάσας τὰς θύρας κατέστη ἐνώπιον 6 (9) 
τοῦ βασιλέως: καὶ αὐτὸς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν στολὴν 

τῆς ἐπιφανείας αὐτοῦ ἐνεδεδύκει, ὅλος διὰ χρυσοῦ καὶ λίθων πολυτελῶν, καὶ ἦν φοβερὸς 
σφόδρα. Τκαὶ ἄρας τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον δόξῃ ἐν ἀκμῇ θυμοῦ ἔβλεψεν: καὶ 1 (ιο) 

ΤΡ ἔπεσεν ἡ βασίλισσα καὶ μετέβαλεν τὸ χρῶμα αὐτῆς ἐν ἐκλύσει, καὶ κατεπέκυψεν ἐπὶ τὴν 
κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς προπορευομένης. ὃ καὶ μετέβαλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ βασιλέως εἰς 8 (11) 

5 πραύτητα, καὶ ἀγωνιάσας ἀνεπήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀνέλαβεν Ἷ αὐτὴν ἐπὶ τὰς 

ἀγκάλας αὐτοῦ μέχρις οὗ κατέστη, καὶ παρεκάλει αὐτὴν λόγοις εἰρηνικοῖς 9 καὶ εἶπεν αὐτῇ Τί9 (2) 
ἐστιν, Ἐσθήρ; ἐγὼ ὁ ἀδελφός σου, θάρσει, 1500 μὴ ἀποθάνῃς" ὅτι κοινὸν τὸ πρόσταγμα ἡμῶν το (ι3) 
ἐστίν: τ" πρόσελθε. τΞκαὶ ἄρας τὴν χρυσῆν ῥάβδον ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ τι 9 

ξΡ ἠσπάσατο αὐτὴν καὶ εἶπεν Λάλησόν μοι. ᾿ϑκαὶ εἶπεν δαὐτῷ ἘΕῤδόν σε, κύριε, ὡς ἄγγελον 13 )16( 
θεοῦ, καὶ ἐταράχθη ἡ καρδία μου ἀπὸ φόβου τῆς δόξης σου. 640ד* θαυμαστὸς εἶ, κύριε, καὶ τὸ τ4 (17) 

3 επηρειδετο] ἐπηριδετο ὃ: 6762600670 139! : ἐπεριδετο Α 

ἢ μετεβαλε 5 9 θαρσι 8 

ἐγαΐέμς (-Ὁ 65 εἰ εἰ Ξ33...Ρ) εορτέαδαέ (-Ἐ αηε 3815) שלל קש ( + לש 
39.Ρὴ δέ Ἔγαΐ αγρεδέργειες )50 307 3815) 707770705 εἰ 022007 (- τὸς (11ק 
Ομεὲῖς 035705 051 ἐγεέγοῖγε ἐγε ατείαηε ל 0007005 31 | ἀρας] ρεν Α: 

 סמג | * αὐτου Υ  πεπυρωμενον] πεπληρωμενη 5סמו 5* | סתג
800 Αἴτ | סמ εν 19 ἂρ | ἀκμὴ] ἀκοὴ ץ (0 פטק 185 υἱὰ) | 
εβλεψεν] ἐπεβλεψεν ]% : οὐχ .175*+*07)010( : + αὐτὴν ὡς ταυρος 
  και γ---κατεπεκυψεν { ἐπεσεν ἡ βασιλισσα] ἐνεός τἐρύγαסב | 2
 :  γερέμα ἘΞ, | μετεβαλεν} μετεβαλλε α"(αϊά)ול 3.1 0000001
κατεβαλεν αὶ | χρωμα] σωμα Ν : 2007/00 06 | εν εκλυσει כז καὶ 5: 
εν εκαυσὴ 2: 17 (00/8 3, | κατεπεκυψεν 1385 [ εἐπεκυψεν ΑΚ: 
επεκαλυψεν 2: κατεβλεψεν ἄρραϑι: κατεκυψεν [[6ע [ἐπι τὴν 
κεφαλὴν} επὶ τῆς κεφαλῆς 4: סמ ἢ | αβρα:] + זמ | 
προπορευομενη:} προσπορευομενὴς 5. * ה * (υἱ4) : προσπορευομενὴς 
αὐτῆς 59%: παραπορευομενης αὐτὴς (-τη Κ) ἔκ: + טז ΑρτΖ: 
+ αὐτὴ ἄραᾳβ: + 667 3] 

8 μετεβαλενἹ μετελαβεν 5* | 0 060%[ 700207000 02%: δὲ 
10100006 7001000006 10 31 | Το---βασιλεως] ל δἰμες 

  3...) ἐγφε ρεξδεγαίέονισνε οἰ 0 605 1, : - καὶ μετεθῆκε(סזה
τὸν θυμὸν αὐτου αὶ | πραότητα [2 | ἀαγωνιασας] αγωνισας ἃ: 
εομεγγέίς 10: סות 5: +?שא 67 | ανεπηδησεν επιδησεν 2: 
κατεπηδησεν ἃ | סח αὐτου 1% זא\, | | επι] εἰς צ  καταστη % | 
παρεκαλει] γοραδαί 31/-ל : = 00/0710600/07' 1/5 | αὐτὴν 25] ּח 6 0 6: 
αὐτὴ 2 

9 και---εσθηρ] 000005 110276 γερίμα 200 06 2170200ע-ש. 
  καὶ εἰπενסות |  ) + νιοὶ 1/"( 0סל 30 משלא  εἰל 1(קיט) 6(
αὐτὴ ἀρ | αισθηρ ἃ | סזמ ο קא | θαρρει ₪ 

10 προσταγμα] πραγμα 110) * קטע 

11 προσελθε] סזמ 35(ו10) : ו -0000072003 (αὐμέγεένε 31,5( ἠὲ 
δἰ סוה) .1/5( 0006 000 ἐμ πάθης ו 6 31: “καὶ סט προς σε 
ἢ ἀπειλὴ ἰδου דס σκήπτρον εν Τὴ χειρι σοὺ ת 

19. ἐπεθηκεν---τραχηλον] 070401 ἐπ ל Ὧν | αὐτὴν] τὴν 
εσθηρ Α ! μοι] μετ 

 18 "εἰπὸν ὃ [εἰπεν | שטזש] αὐτῇ 2": 20/0 4/9: סמ א:
 + 2/09/06 ל | אטקו6] Ἔμου 18 | סות 0600 8/9" [φοβου  כז

του Ῥαρείεννν : τοῦ φοβου σου καὶ ἀπὸ τ: סמ /\ 
 [θαυ  [θαυμ] ατὸς Ῥ | κυριε [ 1? | θαυμαστοςסז+] ושאלו 14

Ἔμου Κν | χάριτος 2 
6 

Ὁ 1 θεραπιας 5 2 γενηθησα 85 
6 βασιλιας 5 | επιφανιας ΑΒ | ενεδυκει 8 

 ג א ( ) 50- ב )א ןק-5וניוא 2 (07) 353 ,=ייק

Ὁ 1 ἐγενηθη} ἡ τὸ εχ 6 ἢ: ἐγένετο {Κ82Ζ | ס מב) τῇ 19 44( | 
ἡμερα + ἐκεινη ] | ש [ש5 ]: οπι ἃ | ἐπαύσατο] 600ףק+ 23} | 
εξεδυσατο ז και ב | τα ἐματια] ₪/070כז 0ע 3 | της θεραπεια5] 
τὴς :םחסקב+ ב τοῦ πενθοὺυς ὙΞΈ,: 2007001/0/0795 2105 (Ὁ: + 5006 εἰ 
 - 07007070 31,)( 0 | περιεו  στ ἀφηα εἰטלבלאצ 29001 2/
βαλλετο 116 | αὐτητ] + εἰ ογνηαΐα ἐτΐ ογηαηεδρζές 1 

2 γενηθεισα] εγενηθη 5": γενομενὴ ΚΥ | (περιφανὴς 44( | 
ετικαλεσαμενη קז καὶ [ק | דסש των 2 | πάντων [15 5.1 8" | 

 |  | οπὶ καὶ σωτηρα 32ןא  θεὸνסזת | ( θέον καὶ σωτηρα 71(סזמ
παρελαβεν7 ןקז) και 71): παρέλαβετο 8. | סוזה τας ΑϑΙΚΥΖ | αβρα5] 
  ἄρρη5טד +

8 τη] τὴν | | τρυφερευομενην Ῥ 
 :" επηκολουθει---αὐτηὴς /" | κουφιζουσα] κουφισα 8זה 4

επικουφιζουσα 2 
5 ἐρυθριουσα 1) | ἀκμη] קז ὡς 5": [קז ₪ 5%* ]| אשג\)\סשפ 

 { τον α | οπὶ αὐτῆς 1% 6 | αὐτῆς 25 ροβί ἱλαρὸν 5 | προσφιλε9קז
προφίλες 5": Ὁ σεμ! ἀπίφρ (Ἐδέμ 9.5) ργαίέστύνιε 4, | ἡ δε} 
καὶ ἡ ז | ἀπεστενωμενη] αἀποστενωμενὴ ἂρ: αποστενομενὴ 6: 
ἐπεστενώμενη 5: ἐστενωμέενη > | φοβουἹ - εἰ 7ογρεάίαης 007100 
(σα 271 4,2( ἐπε ἐεγσόγε {(-γρι ΞΡ) νψιογέΐς φμορεῖαηε γιοῦ 
ἐγαί ἀπε σομίσε εἶς 0 [α---πισγέΐ} γαρίείεδαί αὐ קוו 

3» 
6 τσασαινῇ ἀπασα: ἃ: προς 8: סמו 5* | κατεστη---σφοδρα] 

ἐπίνοέ (με ἘΠ) ἐπε ἀνίαν ἐμίεγίογενε εἰ 17107011 γίαχεγχερι 
γέβεσε = 207 ἐπ το! (ἑάγοηο Ἐν טל Ἐ) קט 
“μᾶς (μό ἘΜ) εἰ ἐρεειεν αἱοπδη ες (μεη νι 1/9: סזה ἐγαΐ ἘΡῚ 
βισξυσα οἱ σνεμί סזה) ἘΜ) ἰαῤίαε ῥγείίοσο 01 וולט μέγρα ἐπ 

 [ | κατενώπιον 5=*)%2 | καὶ 29/\5-*(%דל  εἶμ, 0 | στηוכחא
ον {κα | ἐσεέκαθητο )% | οπὶ τοῦ 2% 0(%קזל | ὁπὶ τη: βασίλεια: 

  τὴνןקז  πασὰν Α | στοληνἾסות |  ἂρך"-- | οἷν καὶ 0(0%ף*
ΑΒΕ Κα | זה αὐτὸν 15 5 | ἐνεδεδυκει] ἐνδεδυκει ΑΒϑοϑοερΊονν: 
ἐνδεδυκὴ εἰ ἐνδεδοικει ךץו ἐνεδυκει [|| ἐνεδυδυκει ἃ: εἐνεδιδυσκει 

 [ | ολοηא  Ν᾿ ἢ; ἐνεδεδυσκει Ἦ : εδεδυκει αι : εδεδοικὴא(.
ὅλη εἶχ: 0 λαοῦ ἃ | δια χρυσου] διαχρυσω Α: δια χρυσιουν | 

»͵Ἰηκ 1 (φοβέρων 51) 
1 αραν---«βλεψεν) ץיו רק 17 ו( ייל ( ἑείαδἐἐ ἐαν» 

  δו  10/01 ἐσσι ἘΜ) ἐπε ἐσιβείν ἐγαςרו( -(הוודונ .((לו



 ΕΣΘΗΡ צץ זז

, , / ₪ (8) τὸ πρόσωπόν σου χαρίτων μεστόν. δὲν δὲ τῷ διαλέγεσθαι αὐτὴν ἔπεσεν ἀπὸ ἐκλύσεως" 16 καὶ 8 
3 0 βασιλεὺς ἐταράσσετο, καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ παρεκάλει αὐτήν. 3 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς 
Τί θέλεις, Ἐσθήρ; καὶ τί σού ἐστιν τὸ ἀξίωμα ; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου, καὶ ἔσται 

4 σοι. 4εἶπεν δὲ ᾿Ἔσθήρ Ἡμέρα μου ἐπίσημος σήμερόν ἐστιν" εἰ οὖν δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, ἐλθάτω καὶ 

5 αὐτὸς καὶ ᾿Αμὰν εἰς τὴν δοχὴν ἣν ἢ ποιήσω σήμερον. 5καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Κατασπεύσατε + 
᾿Αμὰν ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον ᾿σθήρ' καὶ παραγίνονται ἀμφότεροι εἰς τὴν δοχὴν ἣν εἶπεν 

6 Ἔσθήρ. 56ע δὲ τῷ πότῳ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἐσθήρ Τί ἐστιν, βασίλισσα Ἐσθήρ; καὶ ἔσται 

\ ὅσα ἀξιοῖς. 7 καὶ εἶπεν '10 αἴτημά μου καὶ τὸ ἀξίωμα" 8εἰ εὗρον χάριν ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, 
ἐλθάτω ὁ βασιλεὺς καὶ ᾿Αμὰν ἔτι τὴν αὔριον εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω αὐτοῖς, καὶ αὔριον ποιήσω 

9 τὰ αὐτά. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ᾿Αμὰν ἀπὸ τοῦ βασιλέως ὑπερχαρὴς εὐφραινόμενος" ἐν δὲ τῷ ἰδεῖν 
  ᾿Αμὰν Μαρδοχαῖον τὸν ᾿Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ ἐθυμώθη ὃ" σφόδρα. 19 καὶ εἰσελθὼν εἰς τὰ ἴδια ἐκάλεσεν αὶ Ρוס

τι τοὺς φίλους καὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 1" καὶ ὑπέδειξεν αὐτοῖς τὸν πλοῦτον αὐτοῦ καὶ τὴν 

δόξαν ἣν ὁ βασιλεὺς αὐτῷ περιέθηκεν, καὶ ὡς ἐποίησεν αὐτὸν πρωτεύειν καὶ ἡγεῖσθαι τῆς 

9 ἰδει»} εἰδὶν 5 Ν 3 βασιλιας 5 15 διαλέγεσθε 5 
11 ὑπεδιξεν 5. | ηγισθαι 5 

 .\ א ( )580-]% כ-51 שר 1,

 6 | ἐναντιον ΑΝΖ | του βασιλεως] του βασιλεως καιטקש ץ 8
επὶ τὸν βασιλεα ἀαγαθον δουναι דס αἰτημα μου καὶ ποίησαι דס 

ἀξιωμα μου 5. 3 {π [τοὺ βασιλεως] σου βασιλεὺυ 2 | επι] ΡΥ 0 
5.5.8. | δουναι ροβὲ μου 1% %[[ | ελθατω ΒΑ] ελθετω Ν᾿ ομιὴ | 
0 βασιλευς} ΡΥ ο κυριος μου ἄρφᾳ: ο κυριος μου 5" | +6ד την] + 
τὴ ἃ: ἐπὶ τὴν ΑΝ οεἾγνν: καὶ ἃ: סב 57 | סמב ετι ](28 | τὴν 
αυριον Ροβέ αὑτοις ἔκ | סזמ εἰς5---αὐτοῖις 5" | ποιήσω αυτοι5] 
εγω ποιήσω ἂρ: εγω ποιησω αὐριον 55: γαείανε ποδὲς ₪ | א 
αυριον}] τὴν αυριον γαρ 5: “Ῥ(υ14) : καὶ γαρ αὐριον ]: --αὀρ 402% 
  ταυτα Κα : κατα ταυτα 5םטזש]  5* | τὰסוג :452

9 και קז καὶ εἰπεὲν 0 βασιλεὺς ποίησον κατα דס θελημα σου 
καὶ ἀπηγγελὴ τω ἀμαν κατα ταῦτα και εθαυμασεν και ο βασιλευς 

αἀναλυσας ἡσυχαζεν κ (εἴ. 1κιο): כז 6/0702 γέχ 17901 5000070000 
500070078 ἔιεεέη: (γερώηας 31%( 31 | εξηλθεν---σφοδρα] | 51:5 
ἐπέ 47007 -0-00070₪ (γέχ 02-0007060 000776 (γιατ 3815) οὐ ἐγεεθγείἑ-εγὲ 
(μἰγὰὶ 0060 ΞΘ» ומ 00 δὲ ογρεγιός 00070100770701 1770000 (φιεηε 15: 
εἰ 12( Μαγαάρελαδες 4/7 וס 007007 קוו 4 | סמ ס Ν ἡ 

 זסש 06 | αμαν 19[ εν τη ἡμέρα εκεινη 59%0%2 | οπὶ απὸ]כא
βασιλεως {Κ2| ὑὅπερχαρη5] ὑπερχαρις Κν: ὑπερχαρας ν᾽ | ευὐῴραινο- 
μενος} כז καὶ :וא καὶ ευὐφραινομενος τὴ καρδια {{Κ2: -- τη καρδια 
 ששא] |  τὸν 5%%*1%2קז [ αμᾶν 2% Α | μαρδοχαιονסמו | .5.5.8
Ἔτου βασιλεως καὶ οὐκ εξανεστη οὐδὲ 67002006 ἀπ 00זסע - 
ΘΟΕ, סמה] καὶ > [οὐδε] ουτε 1% | ετρομησεν 8:8 | απ] ἐπ 
{Κ|}: גס οὐδὲν γὰρ αὐτω חשק αὐτου θεασαμενου προς τιμὴν 
ἐγένετο [0% | εθυμωθὴ] +0 ΑΥ; ἔαμαν קז) δὲ Κ) επι 
μαρδοχαιον 5. 5{κΚ2. 

10 εἰισελθων---τιδια] 2200700001 /17000270 770 0077000770 5120071 
3, | εἰσελθων] ןכז ἐνεκρατευσατο 0008 καὶ 85:3: ενεκρατευσατο 

αμαν καὶ εἰσηλθεν ) ק0ע+ Κὺ ΚΖ: εἰσηλθεν 17: +0 ] | 

ἐκάλεσεν} קז καὶ αποστειλας Καί + αμαν): כז καὶ ΑΥ: כז ἀπο- 
στείλας 5-91: γεΐσί 00 30 | ξωσαραν Ζοσραγγαηε 1: ζωαραν ἃ: 
ἕωραν 2: שקסע) {ἰκ: σωσαραν ΑΥ: γαζασαν 7ο5-εἀ 

11 υπεδειξεν---βασιλειας] »αγγατεῖξ εἰς סוה) 38.) 020/00 0207 
  ἐαμαν 59568 |τον---ν] τὴνסמ צץ: { σας 33, | αὐτοι5וטל

δοξαν του πλουτου טדסט καὶ το πληθος των υιων αὐτου και παντα α 
[ΚΖ [τοὺ πλουτου] καὶ τον πλουτον 2 | οπὶ καὶ 19--שעדסע 29 1 | 
₪[ οσα ΚΊ | πλουτον] חסדסש ἃ | αὐτου] סמג ἀρ: + και το πληθος 
τῶν νιων αὐτου 35:8 | ο---περιεθηκεν] περιεθηκεν טד ₪ ο βασιλεὺυς 
{ΚΖ | שטזש 0 βασιλεὺς ἂρ | αὐτω] )כספ περιεθηκεν ΑΙ: סות 3 | 

 πρωτον [ αὐτὴν Ν᾿ | πρωτεύειν καὶטזסץ] ]  ὡς οὗסוג
2 

3 17 

15 εν---αὐτην] ἐγ: 60 000/07 εἴη: 0020/0200 4? | סות δὲ *א | 
 ?ָקש 1" | 67606ש--  Ῥ: + εἰסות : τω ?* | αὐτην] αὐτὴ 2סמ

)16( και 19] איש 0405 50277770 31, | סה ἐπεσεν ) | εκλυσεως 
Β] της εκλυσεως αὐτῆς +: εκδυσεως αὐτῆς 2: + αὐτης 4 5 11 

 : και ἔκכז [ ἡ ν | παρεκαλειסות | "/ πασα---αὐτου 3סמו 16
ΡΥ δέ 1056 11/50 : δἰ ק0לל 120000 8 (οἴ. Τλιο) 

βασιλεὺς ΚΞ", | τι%0=45(%קז2 | סמנ 0 . και ειπεν}] αὐτὴרז 3  
γεργεῖ γη:6ὲטק  οἰ50000007060 (0770000₪ לקו 34...( . τ5-αξιωμα] 

θελει5]65’ 00510 ו, 1  εἰ φιοά03/00 ו  ἐξέ0  
βασιλισσα 85. 5{Κ2 |ו  + εσθηρ] ₪000 ἃ:ב |  θελης Κα: θέλει 

 σου] σοι וג: 08( ἀξίωμα {Κ2 | οτ ἐστιν 1% | סמג τὸ ἃ | סב
του οεἴκννΖ ἡμίσεως ν | βαλειας Ρ | καὶ εσται σοι] αἶϊε-εἰ 

εἰ ἢ.) )αείανε 3 | οἵα καὶ 39 ἂνלוקי :  (μεοὲ 
4 ειπεν δε] και εἰπεν 0250 | εσθηρ)] αἰσθηρα: γέρίπα 3, | 

ἡμερα---σήμερον 25} 2705102070 :לש ליש ἐγ 0710702007 70000 γαεΐαρε 

εἴας 00700005 000007 »ι6 ἐπε εὐ 4) 3...) בל 005 (γεφιεΣ 

2) ₪ | μου] μοι Α5᾽ 1135 )10( : סח | σήμερον επισημος Α | 
ἐστιν σημερον ἔκ | סמו ἐστιν ΑΥ | סת סשש ῬΒ [| 8086[ ροϑβί 
βασιλει {κ(δοκη)Ζ: εὐδοκεῖ ῬῊ | ελθατω 135%[ ελθετω ΑΝ 1611 | 
καὶ αὐτος ΒΝΡΕ Ἔ͵] קז 0 βασιλεὺς ἃ: οἷ καὶ :ץ 0 κυριος μου 
60005: ο βασιλεὺς 455% γ6}} קז) και (יש[06 | (αμαν] ΡΥ ο 44) | 

  | σήμερον 25} αυτος 2זצ  εγὼ 005 : ποιὼקז [ τὴν ₪ | ποιησωסומ
 סומ 5-8 %

5 κατασπευσατω ΑΝ | | 60[ כז τὸν 355162 | סחשפ ποιησω- 
μεν} ποιησαι Α | סחשפ] סטדשפ [| | ποιήσομεν 5% | 60000 15] 
αισθηρα] παραγινονται]παραγινωνταικ: παρεγενοντὸ \ )-6-( א | 
605[ ἐπὶ Δ | εἰπεν 29] ἐποιησεν 806]צא ₪ | εσθηρ 29[ 6 εχ ₪ ἀξ: 
αἰσθηρα: οἵα ץ : + δειπνον πολυτελες 2 (οἴ. Γλιο) 

Θ εν---εσθηρ 19[ και εἰπεν 0 βασιλεὺυς προς 6002 εν τω ποτω 
του סועסע Α(οπι του %2)(0ושסט | ποτω] + του סושסע 55:8 | סמ προς 

ἐσθηρ ἂρ | εσθηρ 15] αἰσθηρ αὶ | (εστιν βασιλισσα] σοι 44( | 
ἐστιν εστὴν ἃ: εἐσται :ז Ἔ σοι 0]0000ףפו | βασιλισσα εσθηρ) 
ἐσθηρ ἡ βασιλισσα ΑἴΚΖ: סות βασίλισσα ἂρ | εσθηρ 25] αισθηρ 

  ἀξιωμα σουדס  αἰτημα σου και δοθήσεται σοι και τιדו דס [ | καιט
605 του ἡμίσους της βασιλειας καὶ 55:3 Κ2 סתב] τι 151% | οπὶ και 
δοθησεται σοι 2 | סמו καὶ 2%--60ש 25 % | οἵη τοῦ % | και 39] 

  μου 2: μου ΚΊ: Πα μηδ αν το μερος της βασιλειας εθελησηקצ
λαβειν [05 | εἐσται ΒΒ5"] + σοι Α55.3Ν סוחמ | οσα] ὡς αν ἔκ 

7 καὶ εἰπεν] :"סתג צץ ἐεσθὴηρ 072 [| αἰτημα---αξιωμα] 
ἀξιωμα μου καὶ דס αἰτημα μου ]% | και דס ἀξιωμα 28[[ סו ἀρ: 

+ μου ΑΘΝ 1 

57. ΝΟΙ,. 111. ΡΊ.1. 

 7 דא

0 00 



ΕΣΘΗΡ צ זז 

Β βασιλείας. ᾿Ξκαὶ εἶπεν “Ἀμάν Οὐ κέκληκεν ἡ βασίλισσα μετὰ τοῦ βασιλέως οὐδένα εἰς τὴν 0 

δοχὴν ἀλλ᾽ ἢ ἐμέ: καὶ εἰς τὴν αὔριον κέκλημαι. ᾿3καὶ ταῦτά μοι οὐκ ἀρέσκει, ὅταν ἴδω Μαρ- וג 
δοχαῖον τὸν Ἰουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ. τ᾿ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν Ζωσάρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ φίλοι 4 

ΤΡ Κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, ὄρθρου δὲ εἰπὸν τῷ βασιλεῖ καὶ κρεμασθήτω Μαρδοχαῖος 
ἐπὶ τοῦ ξύλου: σὺ δὲ εἴσελθε εἰς τὴν δοχὴν σὺν τῷ βασιλεῖ καὶ εὐφραίνου. καὶ ἤρεσεν τὸ ῥῆμα 
τῷ ̓ Αμάν, καὶ ἡτοιμάσθη τὸ ξύλον. 

τ δὲ κύριος ἀπέστησεν τὸν ὕπνον ἀπὸ τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ εἶπεν τῷ τ 1 

διδασκάλῳ αὐτοῦ εἰσφέρειν γράμματα μνημόσυνα τῶν ἡμερῶν ἀναγινώσκειν αὐτῷ. "εὗρεν δὲ τὰ : 

γράμματα τὰ γραφέντα περὶ Μαρδοχαίου, ὡς ἀπήγγειλεν τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν δύο εὐνούχων τοῦ 
βασιλέως ἐν τῷ φυλάσσειν αὐτοὺς καὶ ζητῆσαι ἐπιβαλεῖν τὰς χεῖρας ᾿Αρταξέρξῃ. 3εἶπεν δὲ ὁ 3 

8 βασιλεύς Τίνα δόξαν ἢ χάριν ἐποιήσαμεν τῷ Μαρδοχαίῳ; καὶ εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ βασιλέως 
Οὐκ ἐποίησας αὐτῷ οὐδέν. “ἐν δὲ τῷ πυνθάνεσθαι τὸν βασιλέα περὶ τῆς εὐνοίας Μαρδοχαίου, ς 
ἰδοὺ ᾿Αμὰν ἐν τῇ αὐλῇ" εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίς ἐν τῇ αὐλῇ; ὁ δὲ ᾿Αμὰν εἰσῆλθεν εἰπεῖν τῷ . 

2 απηγγειλεν] ἀπηγγειλαι (0טו)*5 | χιρας 5 

βασιλεως 55512: αὐτὰ ενωπίιον αὐτου Κ 
2 εὑρεν---μαρδοχαιου] 7μααεογενε αφεέδρε 905 ρμδογφματίέ 

700000077 1006/0795 ααἱ ἐἔδγηεηε σῆς σογίζσογαξ γὸχ | 0 
7αωγε Μαγάοελεί )-00060 93...) 3 | τα Ὑραμματα] סזה ἃ: סזמ τὰ 

 - περι μαρסמו |  τὰ 5%%6%סת 5": סמו [06 γραφενταןטש | ז6
δοχαιου 0*%2 | μαρχαιου *ט | ὡς---αρταξερξη] φειογεα»» 7 
διε; εἷδ )שו + φεαραῖρ δὲ : + 710007000] 070102 3|.Ρὺ ₪ 
0/0005 320 007097005 Ηασίαρεο (Βαρίαφεο 31 : 3020000770 380) 
εἰ 7700005700 200 112: -5/6 3ΕΡὴ φμὲ 0720070 ליסט (φεεηρε 41,( 
000000766 οὐ 7 100707 007 00/0 0027707000 31 |] + δὲ לישו 
(νεδ»εογαίμ7 312 γεχ 070091 17/0017 ἄονιο Μαγαάρελειες αὐ 010970- 
  5007 009000770 00207006 70076ל  φιααῖο 5ל ל 0007072770
61 50020 /00086 ἐγ 20ליסלוס. γιδο δέ לסל 26007067 ) 00 3.) εἰ קאלו 
εἰ 07 00 0 εἰ 0707 לש ( סדרה 3ΕΡ) ῥιμογὶς 09) 07 γαξίδρττις 
707000060 = 501010277 507707 007 10/0772 
(εορυεοσεογ θη 3,0) נק 00 70 3.πὸ δὲ 
ἐγγμοδαΐ 07 100 4 ל ἐγε ῥγαδεοογατα (-ὐὐὲς 385) φογερρ וס 
(οἴ. 1 (6ג [| | απηγγειλεν] + μαρδοχαιος 1% (μαρχαιος 2*( | περι 
25] + βαγαθαν και 000005 89:8: + γαβαθαν (των γαββαθαν 2) και 
θαρας Κε: --γαβαθα και θαρα 1: ἨΔ ἐπι γαβαταιον καὶ θεοδεστην 
(“δοσιτὴν οοα 4) [08 του βασιλεως] αὐτου Α: סתה ἂρ | αὐτους] 
αὐτὸν 8* | καὶ ζητησαι επιβαλειν] εν τω ἐπιβαλεῖν αὐτοὺς Α | 
ζητησαι} ζητησεται ἃ: “αὐτοὺς ]% | επιβαλειν] ΡΥ τω 2: επε- 
βαλεν Ν"(υἱ4): Ἑαυτοὺς τ΄ | ἀρταξερξη] ἀρταξερξει 5: ἀρτα- 
ξερξου ἃ": αὐτῶν επι ἀρταξερξην τὸν βασιλεα 00008: זש+ 
βασιλει ἔκ 

8 εἰπεν---ουδεν εἰ ἐμέο εχξ (εονρηεϑμογαίης 38,2) γὸχ οἱ 1 
0 (θῆ ἀἰς 29: לעסק ל ).סות 3 ἀπεῖς ἀορεέρεὲ 
) + 2001070070 0007/2077 00 3...) Ὁ, | βασιλευς] + τοις διακονοις 
αὐτου ἄρρᾳβ | δοξαν.---εποιησαμενἾ ἐποιήσαμεν δοξαν καὶ (ἡ 2) 
χαριν ]82 | סמו τω ν | μαρδοχαιω] + περι τουτου 599%: +6 

  οἱ εκ τὴς/\806(]קטוא> | ₪--(ק εἰπὸν [000\609זסטדס [ | 6(חשש]
διακονιας /\: τὰ παιδαρια τω βασιλει οἱ εκ τῆς διακονίας ΚΖ : סה 
ἀρ | οὐθεν Αἀρχ 

4 ἐν το--αὐλη 295] μήφίϊαμέέ 00/00 ἄγαν ἐμ γερία γερὲς οἱ 
00) 00 Ὧι: ἐγερονεεὶ Ἧ..5) ל ו δὸ εἰ ל γεκ φιὶς 
 : ἐμ γερία Ὧν | περι---μαρδοχαιου) ταυτα ἀρוי 0070 (50

  καὶכז [ του Ῥϑαρα- | ιδουןכז [ < | εὐνομίας 5 | μαρδοχαιουסוח
ἔκα | ἐν τῇ שמ 19[ εἰσηλθεν εἰς τὴν αὐλὴν (εν τὴ מ 859.) 
οἰκου (οπὶ [) του βασιλέως τὴν εξωτεραν 5%*]%2 | סה εἰπεν--- 
εἰσηλθεν 5'%2 | סומ εἰπεν--ταυλη 29 ρν | αὐλὴ 29] Ὁ εἶ 0/0 
εἰ ἥανια ἘΝ | סות ὁ 19--ἡτοίμασεν 80 | סח ἅμᾶν 2% σοἦνν | 

 <ח] |  επι---ἡτοιμασεν Ῥסמו | %  βασιλει τὸν βασιλεαדש

εἰσφερῖ 5 | αναγιγνωσκειν Α΄11 רך 1  βασιλιας 5 14 ευὐφρενου 5 

  ΕΞ, “ονא ( )58-31 ןק--פוגיזוא \,

192 εἰτεν--- κεκλημαι] ק/קו1 20100" 0000705 2027047007 לש 1%- 

2/2/0027 πεσὶ ψῖς 20/0 γερίμια 207077 910772705 לו γε 
  γιδεεσσαγέμς ) + 530145 3...) ἐμέδῦ(סזמ 8/") טקס ואלו  περί εἰלוצצ
 ( 3815ל  αὐπΐοος εἶπες = 2000972- ατεξεηρε-τεξιενι )500725 207070דחו קוק

 --  ) + 3784 Ἐ;ΡῚ εἰ αὖ ονερεέδες 0002702007" 1, | οτὰ εἰπενתוטל סזחוקושצ
κεκληκεν Α | η 19[ קז εσθηρ ,/5>*)%2 | μετα] καὶ εἰ τ᾿ | דסש 
βασιίλεωτ οὐδὲν פאנק ταϑ 2* | οὐδενα] οὐθενα Α : οἵη οὖν | δοχη»] 

 | ₪ עזפ + :5 τὰβ αλλ η υἱά)κ**(קהז(ות פק  εποιησεν+ק
αλλ η} εἰ μη א | ἐμεῖ με ? | סמו και 25---κεκλημαι ₪2 | סה 
καὶ 2 ז | κεκλημαι 131415" הע[ [ κεκληκεν Αἴτ : εγω κεκλημαι μετα 
τοῦ βασιλεως 550/90 : ἐμὲ κεκληκε μετὰ τοῦ βασιίιλεως 1 

κέκληκε με [1 
13 ταυταῇ ₪90 ονερεία ἢ, | μοι |8כס ἀρεσκει ]52)-6%6( | 

ἀρεσκειἿ ἀρκεσει רץ: 290/04[ 3, | סדסע] כז εν παάντι {(-Ἐ τω 2) 
χρόνω 5: κ2 | εἰδω Ἶξ | μαρδοχαιονἾ ΡΥ τον ]5 | τὸν ἰουδαιον] 

 ), ν: (οπὶ 43) | ἐν τη αὐλη] "ον αὐογαρέενε (-γαγ 31קספא עמ
 : %( καθημενον 5. 3κ2 | αὐλη] του βασιλεως 5%%כז  1 | ενἹאש

Ἔτου βασιλεωτ και μη προσκυνουντα με : (εἴ. (01,ו 
14 προς αυὐτονῖ αὐτω ) | ζωσαρα]ῇ σωσαρα Ατ: ἕωρα :: 

ἕαρα {κ: סזח ἀρ: γαζασης [05-60 [οἱ φιλοι] παντες οἱ φιλοι 
  810 | κοπητω ΡΥ εκ γενοὺς ιουδαίωνםטדסש ₪"*[%2: +םעזסט

ἐστιν καὶ συνκεχώρηκεν σε ὁ βασιλεὺυς αφανισαι τὸ εθνος των 
ιουδαίων καὶ ἐδωκαν σοι οἱ 0606 εἰς ἐκδικησιν סטדשע ἡμεραν 

ολεθριον τ (εἴ. 1,06( | οἷν σοι Αἄρσραθα | ξυλον 19] - ὑψηλὸν 
5-*/%2 | οπὶ πηχὼν πεντήκοντα 2 | πεντήκοντα πήχων )% | 

πεντήκοντα εξηκοντα [05-60 | --סזח סק0קסט βασίλει το 3/ | εἰπον] 
  ₪ | οπὶ και 45% | κρεμασθητωסזה [ 2 | καὶ 3"--ευῴραινουודא

ἐσσαπέπα 400 1 | μαρδοχαιο:} ןכקז 0 {κ2 | ἐπι τοὺ ξυλου] ולו 0 
  βασιλει 2% ΚΖ: οπὶ εἰςןכספ( { σν--αμαν 4, | εἰς τὴν δοχηνזמ | 4
  1מקוצק [ ξυλονדס  | ητοιμασθηסזמ ם :" ἀזש 35[ דס | '%
ἐέρεωσε κα (γε קמא 1/9 ποείς ₪, | ητοιμασθη ἡτοιμασαν )% : 
πτοιμᾶσεν πεε(οἰ} νυν ἘΠ | "סזח דס 2" ה 

ὟΙ 1 זמ (0(טזמ ססומממה 4/- | ὁ δε κυριοεἾ 7μαϊαδογνι 007 
 | 1 | κυριον:] 0605 [08/יל 0

Ἰλεωτ] |ןקספ ἐκείνην {κΖ: ו γέρενε μερί. 
ἑανέία ל | סות" ἀπὸ ἵκν | τὴν γυκτα εκεινην τὴ νυκτι εκεινὴ 
ἀρ: סח Ἐμν | τω--αὐτω γεχ δέόγεσι לש 71/6 εἰ (τίνι (עיי 
/ σοί τε ἐα βίαν εἰ ἐχέενί ἐς 20/0 לו לולו ו 
δίδίώίλαα יי | διδασκαλω) διακονω οἀερήρηπονν | ὁπ αὐτου | 
εἰσφερει εἰ 1) 6 כ Ν; εἰσφερει [: εἰσῴερεν 5: εἰσφερων Α 
γράμματα] ρὲ τὰ 5. “ἴκως | μνημόσυνα) μνημόσυνον λογων (-γω Κ) 
κε ἐλόγων ₪-*5 | αγαγυώσκειν םטזש] קז καὶ קח : ἄἀὐτω (ω εχ 
συ δ) και ἀναγινώσκειν ἄρ | αὐτω] αὐτα Ν; αὐτὰ ἐνώπιον τοῦ 



 ΕΣΘΗΡ לז זז

5 βασιλεῖ κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον ἐπὶ τῷ ξύλῳ ᾧ ἡτοίμασεν. 560( εἶπαν οἱ διάκονοι τοῦ Β 
6 βασιλέως ᾿Ιδοὺ ᾿Αμὰν ἕστηκεν ἐν τῇ αὐλῇ" καὶ εἶπεν ὁ βασιλεύς Καλέσατε αὐτόν. δεἶπεν δὲ ὁ 
βασιλεὺς τῷ ᾿Αμάν Τί ποιήσω τῷ ἀνθρώπῳ ὃν ἐγὼ θέλω δοξάσαι; εἶπεν δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ 'Αμάν ὃ 6 

  Τίνα θέλει ὁ βασιλεὺς δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ; 7 εἶπεν δὲ πρὸς τὸν βασιλέα "Ανθρωπον ὃν ὁ βασιλεὺς ἹΡד

8 θέλει δοξάσαι, ϑἐνεγκάτωσαν οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως στολὴν βυσσίνην ἣν ὁ βασιλεὺς περιβάλ- 

9 λεται, καὶ ἵππον ἐφ᾽ ὃν ὁ βασιλεὺς ἐπιβαίνει, ϑκαὶ δότω ἑνὶ τῶν φίλων τοῦ βασιλέως τῶν ἐνδόξων 
καὶ στολισάτω τὸν ἄνθρωπον ὃν ὁ βασιλεὺς ἀγαπᾷ, καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, καὶ 
κηρυσσέτω διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ ὃν ὁ βασιλεὺς δοξάζει. 

  ᾿ϑεῖπεν δὲ ὁ βασιλεὺς τῷ ᾿Αμάν Καλῶς ἐλάλησας: οὕτως ποίησον τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ ᾿Ιουδαίῳזס
  τῷ θεραπεύοντι ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ μὴ παραπεσάτω σου λόγος ὧν ἐλάλησας. " ἔλαβεν δὲ ᾿Αμὰν τὴνוו
στολὴν καὶ τὸν ἵππον, καὶ ἐστόλισεν τὸν Μαρδοχαῖον καὶ ἀνεβίβασεν αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, καὶ 
διῆλθεν διὰ τῆς πλατείας τῆς πόλεως καὶ "ἐκήρυσσεν λέγων Οὕτως ἔσται παντὶ ἀνθρώπῳ ὃν 8? 

πλατιας 510 סטזש 5 זז  

 ג. (ש)580-ת] ק-5וגערע2 (07) 16 3,

τῶν ενδοξων (1ך στολισατωσαν 8... Κ3Ὲ | סה ον 19--6076 ἀρ | 
 (חחסש 49 71) | αναβιβασατωσαν )%217 | του--(חחסע  καὶ(סתב

ἂρ | κηρυσσετω] )ספ πολεως ]%2: κηρυσσεται 5": κηρυσσε- 
τωσαν 85:8 | ουτως---δοξαζει] Ο»ενεὲ ) + 20770174 3..Ρ) δογιογβεαρὶ 
γέρε»: τὲς εγὶξ Ξ.“Ρ: Ογεριὲς קו ἀοηογίβεαέ ישא 396 Πεΐ εἰ 8 | 
εσται] εστιν 2 

10 εἰπεν] εἰ 6א א 8* | οπὶ ο βασιλεὺς 8 | τω ἀμαν] סמ ἀρ: 
Ἔπταχεως λαβε σὺν דס ενδυμα και τὸν ἱππὸν 83..3{{2 [σὺν το] σὺ 

  6: συ τω 2: συ | ἱππον] + καὶ δια της πλατειας τῆς πολεωςדס

κηρυσσετω λεγων סטדששפ εσται παντι ανὼω ον 0 βασιλεὺς δοξαζει 
εἰπε 66 ο βασιλευς דש ₪0 ταχεως {Π] | καλω----ποιησον] δέ): 
ἐοεμέμς 65 ῥγοῤόγα 200701 070-1209 016 31/5: βγαοῤαγα-εἰξο- ό»ε6- ἰσοιείμ5- 
ἐς ) 13006 100860005 ἐς φγοῤέγα 110 3.) δὲ 000006 קולק 0 5/0/07 οἰ 
0077 510704 01201571 οἱ γας 6 ΞΡ: [סזה 1 | אש)\שפ καθως 559%: 
καὶ καθως % | סטזשפ ποιησον] ποιήσον 5סטזש Κχίρτ :04(600א - δὲ 
εἰὐχὲῤ γεχ ἥανια 100 18 | ποιησον] ποιήσομεν /\: ποιήσω ₪ | 

  τω «ουὐδαίω )2336(/978 | τω.\8%%6/ש%ק2-5צ2 | סוג  τω 29סזמ
45---αὐλη] ον ο βασιλεὺς 600616 כ | θεραπευοντι] θεραπευτὴν: 

θεραποντὶ ἃ εν τη αὐυληῃ] εν βουλὴ ν: ον ειἰπεν 0 βασιλευ Α: 
  εν 236): Ἐγερὶς (38, | παραπεσατω] παραπεσετω οσἀρρηγ"ῦ(סמה

ΒΝ: παραπιπτετωνν | σου σοι )97: סנה )*3/" | λογος] :כז 0 א 
λογον וא | ων] ΡΓ εκ παντων 4559/52: ον 406קזטטש | ελαλησας] 
εἐλαλησα 1: שט λελαληκας :ץ +9 δὲ εγνω αμαν οτι οὐκ ἣν 

δυνατὸν ο δοξασθησομενος αλλ οτι μαρδοχαιος ἐστιν συνετριβη ἡ 

καρδια αὐτου 0400820 και μετεβαλε דס χρωμα αὐτου εἰς οἰκτρὸν 

2 (εἴ. 1.10): Ἑ δἦ 620007 4770070 17% 09 μογδὲς 3, || + οἱ 0002002 Ργαέ- 
μαγίεαγέ (ἐγαγισμδγέ67ὲ 3.0) γερό αἴδιες 20/0077 72078 06777097 3 |[ 

11 ελαβεν δε] και ἔλαβεν ἃ : 6/00/6001 Αγεαγι 017096 ἄαέε 1 
40604 αγάοελαθο 61/0/14 εἰ δ, γρῈ 507-006 009/04 00 
(λονρογαδέϊές 1125 ( 2000041 )000109/6 38..5) 00/07 31, | ἀμαν---ἰππὸον 
  τὸν(סומ 44(: + 6עד06ח006ע08 [ 3/9 | καὶ τὸν ἱππον:/0/אל% ]19
μαρδοχαιον καθοτι εκεινη τη ἡμερα κεκρικει ανασκολοπησαι αὐτὸν 

καὶ εἰπε τω μαρδοχαιω περιελου τον σάκκον καὶ ενδυσαι τὴν 

βασιλικὴν στολὴν καὶ επιβηθι ἐπι τὸν דסט βασιλεως ἱππον και 
εταραχθὴ ὡς αποθνησκων ο μαρδοχαιος και ἀπεδυσατο μετ οδυνης 
τὸν σάκκον καὶ 00706ע60ט ἱμάτια δοξης καὶ εδωκει μαρδοχαίος 

τερας θεωρειν καὶ εξιστατο εν αφασια καὶ ἡ καρδια αὐτου προς 

τον אע 2 (οἴ. (01.ט | οπὶ καὶ 29---ἰππὸν 29 /\ | εστολισενἾ 007070 
 |  καὶ 39---ίππον 291סב |  3,.“π|) εἰγειωμαραἑ 30: -ταμαν 2(סוב

 [ τῶν εὖ | ἱππὸν 29כ:  αὐτὸν αἷϊκ [ἐπι] εἰς ἃ | τὸν 39] τὴνסמו
 / ἴῃ (Ὁ: οὐ 2700000]:ת ἀπᾶ 68כסזהו( [ 6*- | καὶ διηλθεν,החשע

 +דש [ ) + 20000 3.) 2 | δια] ἐπι ἢ | ανθρωπὼ(סונג 3.4( אקו

19 3-2 

4 κραμασαι Α 9 πλατιας 8 

εν 06]א : סת ἢ | τω ξυλω ₪[ זס ξυλον 0 ἃ: του ξυλου סע ν | ὦ] 
οἵ | ητοιμασεν + טזש 2 

5 εἰπαν] εἰπὸν :250%06)קווא.\/ εἰπὲν 0" | οἱ---αὐλη] εἰ 20071 
 4 3 | διακονοι] εκ τῆς διακονίας Α | βασιλεως} + προςלושה

αὐτὸν 59%51%2 | εστηκεν} εἰστήκει 8: (οπὶ 71) | οπὶ 0 βασιλεὺς 
1% | καλεσατε αὐτον] ζγοεοίπγ 6 

6 εἰπεν δὲ 19] קז καὶ εἰσῆλθεν αμαν ϑ.4{Κ2: כז 
 -:᾽ 47007 ααἱ γέρε»: εἰ 0001/0001 0/0076 γερὶ (εἰ 3.) τεὲ τιε5όבוול
  αὖ Αγφιαη (α ₪ 3.2)לוק  αγαοελαξιες τ 67ל
 |  10701 30: καὶ εἰπεν νל ל  οἰלול

 19 0 βασιλεὺς ἀρ: τω ₪000 0 βασιλεὺς {ΚΖ--60ש 19] שעזש 0
(αμα): סו τω αμαν ץ | τι] [כז 6 ץ | שש0קשחש + τω τιμοντι τον 
βασιλεα 2 | ον---δοξασαι 19] φπδρε γέχ 0900770007 ΞΡ: σὲ 
γέρεν! λοπογίβεαί 5 | [סש ὦ Α | εν εαυτω] )ספ αμαν 429 {Κ2: 
εν שט ἃ: סטדש 3: {7 εορίέαίε 200 31" : ו 0110/1000 6 
 | ואל ) ο 29 ΑΝΡΡ(υἰἀ) 561סב | ) λογισαμενος [08 (οἴ. 1.0גג : ,1

  ₪06 % : Λίξνεΐγεξρεכז [60 858 | τινα---δοξασαι 29עזש εν - ] 29שס
ἀαδεί γὲχ 0000530707 3 | δοξασαι 0 βασιλεὺς τὰ 

7 εἰιπεν δε] και εἰπεν סע 2: סב 1/7: +0 5590/6008 | 
προς τον βασιλεα] דש βασιλει Α: 220700706 ) + 4 3.Ρ) שא 0: 

 - 3,5( ἀογιογ(סזה  ἂρ | ανθρωπον---δοξασαι] ο»ιγεῖ- ἀογεέμὲסוג
007001 γερο 3 | ἀνθρωπον] 05 Νὰ | ον---θελει] 04 (Ὁ | 
0 βασιλεὺς θελει] ΡΥ αν τ: ἂν θελη 0 βασιλεὺς ] : αν θελης βασιλευ 
% | θελη ἃ 

8 ενεγκατωσαν---επιβαινει} αἰδέμγ' 210/₪ γεραϊές 1/9: 006%- 
2ιαίμγ-σέοία (αεείῤίαί σἰοίανε 3.0) γέρας εἰ εογορα-απγέα 
(εογοπαηε 1007007 31 ( εἰ ἐφεο- γέρα ϊ- εελαίεν 4500700782 {γε 0 
γέραίο»: 3.Ρ) ἑραμείιες-φιεαέ- σεῤγα-ἀχὲ (οτὰ 3.Ρ) 1? | ἐνεγκατω 

 | + סב :%  οἱ---βασιλεως 4160 | του βασιλεω:] σουגז | סתג
βυσσινον ν | סמג) ην---περιβαλλεται 71) | ην ροβὲ βασιλεὺς 
  | 0 βασιλεὺς περιβαλλεται] ΡΥ εν αὐτὴ 5... ; περιβαλλεταιץ 19
εν αὐτὴ 0 βασιλεὺς {ΚΖ | סו περιβαλλεται---βασιλεὺυς 29 8* | 
περιβαλεται ἂρ | סוג 60 צץ | ον] ὧν αὖ; +6 αὐτὸν 55 | 
0 βασιλεὺς επιβαινει}] + καὶ δοθητω διαδημα βασιλειας 67% τὴν 
κεφαλὴν αὐτου 5%91%2 [εἐπιβαινει ο βασιλεὺς ἐπ αὐτὸν )% : επι- 
βαινει ἐπαυτὸν ο βασιλεὺς 2 | και---αὐτοὺυ 18 80צ 2" | סב επι--- 
αὐτου [א = 

9 καὶ 1%--\6ץשע] 01 כ 46 010770505 γερὶς ῥγαδαϊεεί 8 
  εἐνδυμαדס  000 70/00 000001016 εἰ 09001 3 | δοτω ενι] δοθητωל

καὶ 0 חחסצ) εν χειρὶ 5991: דס ἐνδυμα καὶ 0 05חח) εν 6061 
 19 [| 2//09007704770 02770169 5--6ע00א00ש  εν χειρὶ αὶ | των(חח09 0
(Ὁ | του---ενδοξων] των ενδοξων {- του %( βασιλεως )% | סזה) 



ΕΣΘΗΡ 1 עז 

Β ὁ βασιλεὺς θέλει δοξάσαι. 15 ἐπέστρεψεν δὲ ὁ Μαρδοχαῖος εἰς τὴν αὐλήν" ᾿Αμὰν δὲ ὑπέστρεψεν εἰς τ 
τὰ ἴδια λυπούμενος κατὰ κεφαλῆς. "3καὶ διηγήσατο ᾿Αμὰν τὰ συμβεβηκότα αὐτῷ Ζωσάρᾳ τῇ ι3 
γυναικὶ αὐτοῦ καὶ τοῖς φίλοις" καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν οἱ φίλοι καὶ ἡ γυνή Εἰ ἐκ γένους ᾿Ιουδαίων 
Μαρδοχαῖος, ἦρξαι ταπεινοῦσθαι ἐνώπιον αὐτοῦ, πεσὼν πεσῇ" οὐ μὴ δύνῃ αὐτὸν ἀμύνασθαι, ὅτι 

ἽΡ θεὸς ζῶν μετ᾽ αὐτοῦ. "“ἔτι αὐτῶν λαλούντων παραγίνονται οἱ εὐνοῦχοι Ἷ ἐπισπεύδοντες τὸν ᾿Αμὰν τὰ 
ἐπὶ τὸν πότον ὃν ἡτοίμασεν ᾿Ε σθήρ. 

τεσῆλθεν δὲ ὁ βασιλεὺς καὶ ᾿Αμὰν συνπιεῖν τῇ βασιλίσσῃ. "εἶπεν δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿ἜἜσθὴρ + נז 

τῇ δευτέρᾳ ἡμέρᾳ ἐν τῷ πότῳ Τί ἐστιν, ᾿Ἐσθὴρ βασίλισσα, καὶ τί τὸ αἴτημά σου καὶ τί τὸ ἀξίωμά 
σου; καὶ ἔστω σοι ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 3καὶ ἀποκριθεῖσα εἶπεν 131 εὗρον χάριν 3 

ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, δοθήτω ἡ ψυχὴ τῷ αἰτήματί μου, καὶ ὁ λόγος μου τῷ ἀξιώματί μου. 
φἐπράθημεν γὰρ ἐγώ τε καὶ ὁ λαός μου εἰς ἀπωλίαν καὶ διαρπαγὴν καὶ δουλίαν, ἡμεῖς καὶ τὰ + 
τέκνα ἡμῶν εἰς παῖδας καὶ παιδίσκας, καὶ παρήκουσα" οὐ γὰρ ἄξιος ὁ διάβολος τῆς αὐλῆς τοῦ 
βασιλέως. Ξεἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς Τίς οὗτος ὅστις ἐτόλμησεν ποιῆσαι τὸ πρᾶγμα τοῦτο; δ εἶπεν δὲ 5 

4 απωλειαν 1395 \ | δουλειαν ΒΕΡΑ 

δευτερα ἡμερα] ἡμερα τὴ δευτερα {Π2: οπὶ ἥμερα 004 | εν τω 
ποτω] סמ 13531, : + του סושסט 5. 8 12 | ἐστιν --- σοῦ 29] דס αἰτημα 
σου εσθὴρ ἡ βασιλισσα και δοθησεται σοι και τι το ἀξιωμα σου 

162 | ἐστιν] ζεσται σοι 44): - σοι 0005 | סומ. ἐσθηρ 29-76 “9 3}, | 
 : ἡ ΑΥכז [ βασιλισσα ₪5 : αἰσθηρα | βασιλισσαכס( [29 60035

 2% 29--60ע  καὶסב | * ἀρ | σοὺ 19] + καὶ δοθησεται σοι 5%סמ
ἀρβ | καὶ 39---μου] σφε αὐ 0070007077 ῥαγέερι שקל γεδὲ αἴΐε- δέ 
)/260/ 4/9 : οὐὴ 2% 3...) γαεΐανε ἐϊδὲ (οτὰ 3.1) 3, | ἐστω ΒΝ [58]גז 
δοθησεται {Κ: εσται Α(αϊ4) 16[[ | זסש ΒΑΝΝΒἢγα] סוג τεὶ] | 
μου) + και ποιηθησεται σοι ]2 

3 αποκριθεισα] סמו 8285: +600ףק ἡ βασιλισσα 9. 2: 
 |  7 2<ו] |  βάμεία 4/2 | εἰπεν -- τω βασιλει ₪05ול 2/9/00 +
  τοῦ βασιλεως] γε εογιδῥέείτε 1700 γὲχ δὲ σὲ 1010/00 αγιέηιαδשח (סש 6
ἡμᾶς 10 | του βασιλεως] קז τοῦ אטקוסטע μου 60005: καὶ εἰ 
(γε 1%( ἐπε τὸν βασιλεα ἀγαθὸν 8. {Κ2 | δοθητω] + μοι 5595182 | 
ηπ-αιτήματι] τὴ ψυχὴ μου סות 74.236( דס) αἰτημα ἀρρατϑῖβ 
(74.2206}35: τη ψυχὴ μου καὶ דש αἰτηματι 1% : 0237007700 4 | 

ψυχὴ] + μου 8:9.8 | αἰτηματι] αἰματι 5":* | καὶ 25---μοῦυ 39] 
071 ΔῊ ῬιοφΉ6 αΡρΕ)ε 7,1 ἐρο ῥείο 3. οἱ τϑγδο γριέο ῥγέεσαζίο 

 | 29 29 \* | λογοΞ] λαος 55982--ןוסט  καὶקוק 35: סות 62 | סומ
 5*ז*צ \,  μου 29סומ
4 εἐπραθημεν ἐπραθὴν ἄρρᾳ5: 3/6731 : γιὲ 31 | γαρ 19-- 

 [γεν | μου [ | τεןש  γαρ 19ןיהו(וום והטו1]ג ומ 62 | סזמ 8/0/3005
  καὶ χ29---δουλιαν 1 | καὶ διαρπαγηνסחו |  αξιωματι μου Καὶ+דש

 |  καὶ 236) | διαρπαγην} ΡΥ εἰς 52: διαρπασινν(סמו : Αἀρסמ
και δουλιαν) και εἰς δουλιαν 0קכ7*5: סה ΚΖ [ημει5} καὶ ἡμεῖς 
δεν: טק τε 0: ἐ δὲ ἂρ: ἐτε Νοὴν : סתג 3. | ταῇ כז παντὰ 

  | ημων] ὑμὼων 6: + καὶ ] | εἰς 29---παιδισκα5] 1% εαρέλμέἑαίδρεא
  ₪ | παιδισκας} - ἐπραθημεν 89:8 [ἘΞ | και παρηκουσα] οἰסוג :10
  51, | παρηκουσα] παρηκουσας αὖννν: παροικουσαסוג :2 :20/0

  οὐυ---βασιλεως /* | 5סמו |  παρηκας 0: παρθενοὺς 6"כ:
ο 000/900%[ ο διαβολος 6009 ἔκ: αἰργενε 4/5 [ὁ διαβολος] 
(ο εχθρος 71}: סה 3.5 

5 εἰπεν---βασιλευ2] )אש ἀποκριθεὶς ο βασιλεὺς ἀρταξέρξης 
εἰπε τὴ εσθὴρ τὴ βασιλισση (τὴ βασιλεισσὴ εσθὴρ  %( [Κα | 

βασιλευ:) -+ ἀρταξερξης τὴ ἐσθὴρ τὴ βασιλισσὴ 3%: + 
σεν δι + 30 γέρας ל: + קו Ὧι 1 ουτος} כז 
ἐστιν ἀἰχραδῖν: ἐστιν οὑτὸς καὶ ποιὸς ἐστιν (2: ἐστιν 8 )+ και 
ποιοῦ ἐστιν οὐτὸς 8.3) | סזמ שד ---דסטזס ἂρ | οστις ἐτολμησεν] 
0 τολμησας ν | [סטדופ 0% ΒοορΊ)ν (ΡΥ :(סטזספ δἰ φμὶ :ל / 
ψιΐς Ὧν, ןכז) 20 14/'"( | ποιησαι] )ןכספ τουτὸ )% : סוזה 2 

 |  4שקוע + : ἐπιβουλος καὶ 8>*]%2כז [: | εχθροג 40000 6

20 

συμπιειν Β᾽ר]] 1  θέλε 5 13 γύνεκι 5 | ταπινουσθαι 5זז  

ΑΝ(Ρ)Βδς- Κρ - σαν 2076 38 ייל 

τιμοντι τὸν βασιλεα : | θέλει δοξασαι] 07/0007.3007ו | θελησει {κ 
12 εἐπεστρεψεν} כז εἰ ἐδαί 40007 לו ἐριζανεΐαηε 5102 οὐ 2,767- 

250%: ἀσηογίβεαΐμς ἐτί παϊαξ εἰ = 2005-0777 1) 
 6 | εἰς]זא  οסזמ |  44 ,: ὑπεστρεψεν εסל ( ἘΞקל

τὴν αὐλην}] εν τη αὐλη ק]': +דסט βασίλεως 8>5)%210 | ἀμαν 
δε καὶ αμαν ἯΖ: + καὶ [םטדספ < | טח6טדק6ו/6ש 2/0/04 3 | 
εἰς τα ιδια] ἐπε קקאו תעלו 0010: + םטדסט )%30 | λυπουμενος] 
περίλυπος )% : סזמ ז | κατα κεφαλης] και κατακεκαλυμμενος Τὴν 

κεῴφαλην 9: ἴκυζ סממ] καὶ ὅ:ἦν | סה τὴν 5.3}: ἐξ 20702 2: 
  | κεφαλη ἢז  ₪: Ἐεέχωνסמ

13 διηγήσατο αμανἹ 2673985 607705 701511 31, | ανηγησατο 
 { 5 | τα---φιλοιΞםעזש  | αμαν---ζωσαρα] ταυτα ἂρ | ἀμαν ροβίץ
  και τοις φιλοις αὐτουםטדסט  ἀπαντα 5: τὴ ζωρα τὴ γύναικιקז

παντα דב συμβεβηκοτα αὐτω {Κ23}, [τη 19--םטזסע 19[ ἕαρας της 
ύναικος (τη γυναικι [5 םטזסט ]: τῆς γυναικος αὐτου ἕαρας Κι: 
24 Ζοταγγανε (οτα ΞΡ) טז σαν 31, | παντα] ךכז ₪ παγγαιμέΐ 
εἰς ₪: σύμπαντα 1}}: (οπι τα---ζωσαρα 71( | σωσαρα Ατ | φιλοις} 
  | οπὶ οἱ---Ὑυνη ἀρᾷ | φιλοι.406]קא>  60 | εἰπὸνקקוחצ2ענ +

  + αὐτουץשעממ] | [  σωσαρα+בזסש 5-*[%82 | ף] קז [שקש 2: קז
ζωσαρα 5.5: [αὐτοῦ )823 | εἰ] εχ ססוז 6: ך אט : 0.8: סזמ 6 | 
  ἡρξωסט [ ἃ | ηρξαιא: 0זמ μαρδοχαιον :[  0ק80%640%] קז 3
 | ₪  : 06 ₪: +8צ  = ηρξε \*5- ἀρξαιאש בסס]א :02(*-5
ταπειγοῦσαι 5 | ἐνωπιονῖ ἐμπροσθεν 06]א | סות πεσὼν πεση 
(ΚΕ, | οὐ] קז καὶ 507קקף | οπὶ μὴ 06 | δυνη] δυνηση צ | 
ἀμύνασθαι αὐτὸν )%77 | קז [סזו οτι πεσων πεσὴ ]%2 | 0605-- 
αὐτὸν 1} קוסקו εἰ ₪ | 060% ζων] :קז 0 ג 0 0% 0 ζων Α: 
ο θεοι τΈ, 

 [6 + δε 0005 | λαλουντωνזו] |  ετι---εὐνουχοι Ἐ(αϊ4)זה 14
  αὐτοῦ 5. "ΓΚνΖ: Ἐφ 60 | παραγινονται οἱ ευνουχοι] οἱוז +
εὐνουχοι τοῦ βασιλεω: παραγινονται {[Κ{-γων.}2: + דסט βασιίλεως 
Ρϑ' ἄρρην: ) + μετα του βασιλεως 44}: ἐγερίμας 3" | ἐπι- 
σπευδοντεῖ επτισπουδαΐοντες εἰσαγαγειν 1%: επισπουδαζοντες 
σπευδοντει ἀναγαγεῖν 1: Ἐαγαγειν 5.5: ὁ ποίαν 1/9: + γορα- 
“γι | (τὸν 1"[ דש 44) | ποτον] τόπον וכ[ | ον ἡτοιμασεν 
εσθηρ) ἐμέ ₪ | εσθηρ) αἰσϑὴρ 5 : “ἡ βασιλισσα μη53» 

11 1 οἷν ἰοίσπν 6סומזמה 6 | (סומ δε 44) | αμαν] μα 6" | 
συνπίειν τῇ βασιλισση) אלו ἐο αὐ ἐρένανι 11/"* | τη βασιλισση) 
ΡΥ τῇ ἐσθηρ [Σ: + ἐσθηρ 5:5 Κκ 

ὦ εἰπὲν δε] קז μιείμηνε σε ἀμέφη ἐμ ὑσηα ῥγοβίπαίονις Ὦ, 
(οἵ, 1206( 1 καὶ εἰπὲν Α | εσθηρ 1* 145 ה)וז;] קז קטו קו 
αἰσϑηρ αἱ οἵα Α: 047/07 זק 4: γερήμαε Ὧν + וקו 
ἘΡ»: קו τὴ τεῖ! | τη] μὲ καὶ γε 6]: ΡΥ καὶ γε 5 δ χι ןקז 6 % | 



 ΕΣΘΗΡ צזזז 2

᾿Εσθήρ ἔΑνθρωπος "ἐχθρὸς ᾿Αμὰν ὁ πονηρὸς οὗτος. ᾿Αμὰν δὲ ἐταράχθη ἀπὸ τοῦ βασιλέως καὶ 3%? 

7 τῆς βασιλίσσης. Τὸ δὲ βασιλεὺς ἐξανέστη ἀπὸ τοῦ συμποσίου εἰς τὸν κῆπον: ὁ δὲ ᾿Αμὰν 
8 παρῃτεῖτο τὴν βασίλισσαν, ἑώρα γὰρ ἑαυτὸν ἐν κακοῖς ὄντα. δέἐπέστρεψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐκ τοῦ 
κήπου, ᾿Αμὰν δὲ ἐπιπεπτώκει ἐπὶ τὴν κλίνην ἀξιῶν τὴν βασίλισσαν' εἶπεν δὲ ὁ βασιλεύς “Ὥστε 

9 καὶ τὴν γυναῖκα βιάξῃ ἐν τῇ οἰκίᾳ μου; ᾿Αμὰν δὲ ἀκούσας διετράπη τῷ προσώπῳ. 9εἶπεν δὲ 
Βουγαθὰν εἷς τῶν εὐνούχων πρὸς Ἷ τὸν βασιλέα "1800 καὶ ξύλον ἡτοίμασεν ᾿Αμὰν Μαρδοχαίῳ τῷ ἽΡ 

λαλήσαντι περὶ τοῦ βασιλέως, καὶ ὥρθωται ἐν τοῖς ᾿Αμὰν ξύλον πηχῶν πεντήκοντα. εἶπεν δὲ ὁ 
 . βασιλεύς Σταυρωθήτω ἐπ᾽ αὐτοῦ. "καὶ ἐκρεμάσθη ᾿ Αμὰν ἐπὶ τοῦ ξύλου ὃ ἡτοιμάσθη Μαρδοχαίῳוס

τ Καὶ ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὁ βασιλεὺς ᾿Αρταξέρξης ἐδωρήσατο ᾿Εσθὴρ ὅσα ὑπῆρχεν ᾿Α μὰν τῷ 

διαβόχῳ, καὶ Μαρδοχαῖος προσεκλήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως Ἵ: ὑπέδειξεν γὰρ ᾿Εσθὴρ ὅτι ἐνοικείωται Ἵ ₪ 

καὶ τότε ὁ βασιλεὺς ἐκόπασεν τοῦ θυμοῦ. 

1 αὐτῇ. “ἔλαβεν δὲ ὁ βασιλεὺς τὸν δακτύλιον ὃν ἀφείλατο Ἀμὰν καὶ ἔδωκεν αὐτὸν Μαρδοχαίῳ, καὶ 

9. ὡὠρθωται] 00076 ₪ : ὡρθρωτε Α 
2 αφιλατο 5 

 .\ א( )580 -ם) < ק-5וצוא67(2) 363 5

κατασκευαζομενον} 68]א | <ךץש] 218 50. 6* | דס  τὸνדס 29]  
κατασκευαζομενος 8: καὶ εἰπε [| | προς τον βασιλεα] του 

βασιλεως 112 : ενωπιον του βασιλεως 2: γόρὶ» 120000006 γές 3, | 
ξυλον 0 (ω :)19] זס  και ἔψ3, [ξυλον2: סומ  ἰδου και] και γε ἰδου 

σταυρὸν 705 | ητοιμακεν Ν |600: ןוגכ  ἐφηοά55%( אדע:  
ἐξ 2077/00001/ 02 1702007213 μὲ 27/000029[ קא  μαρδοχεω τ | τω---ξυλον 

(τ)Ρ > 1/7007 2050070700 057 36,  
τω---βασιλεως] εἰ /10006070/0/ γερὴ 006 ἘΞ |וי00/ווזח 312 |  

αἷς 2660010 60 |07606 2: +₪60₪ 5%%1%צ : -  τω λαλησαντι) ΡΥ 
και 29 5* |סמ  | και 25 --αμαν 29 ἀρ₪06 2 | סמו  + βασιλεως] 

ὑψηλον 8551: ξυλων ᾳ:29] קז  ξυλονסמו ג: (6ח+ 236( |  εν} 
σταυρὸν [08 | πηχων] ροβί πεντη-סו ,406]וא : ]בג  ὑψήλον ΚΖ: 

κοντα ]%2 | πεντήκοντα] εξηκοντα [05-60 : 3/6/ 341 | εἰπεν δὲ 29] 
 [και εἰπὲν 2, | επ] απ ᾳ | αὑυτου טטזס :οἷ םעזש 6 : + 4%

(ομι 31,7( δέ 0007 09003 01-0200770 0721 010 
10 εκρεμασθη] 5/3067059-20000/ פ1/ 30 3.( 27004 קי) 

γέ Ἄν, | αμαν} כז 0 א : סומ 8, | (επι---μαρδοχαιω] εν טעדש 1( | 
τω ξυλω צ | 0 19] οὐ 45%%*1%02: ὦ τν | ἡτοιμασεν ,\5%58006/[% 
τὰ ΓΞΕΨ, | μαρδοχαιω] - τω λαλησαντι περι του βασιλεως ν: 
+ 0/0000 αα-ῤῥογέανε (ἐπε ῥογέϊς 3.0) διεδὶ εὐ 412011 γος 12070007 
000 706 ἑαϊδηεέογεν 1420000000 11? | 6סצמ דסד )71(4 | 
ο 25---οθυμου] του θυμου (τω θυμω 1: θυμω Κ) εκοπασεν 0 βασιλεὺς 
(ο βασιλεὺς εκοπασεν 2) ἔκ | εἐκοπασεν ο βασιλευς א | סה[ 

 [ | θυμου]א  ἀπὸקז [6 1( βασιλεὺς 6 τοῦ 29א0ח 006ע--(ע111
 1 μου 51ומקז0ל

111 1 εν---ἡμερα] εν τη ἡμέρα ταύτη ]% : εν τή ἡμέρα εκεινη 2: 
(τοτε 52) | ἡμερα] ὡρα 5 | ο--εδωρησατο] ἀρταξερξης ο βασιλεὺς 
ἐδωρήσατο ἃ: εδωρησατο ο βασιλεὺς ἀρταξερξης 5 2: 
εδωρησατο ο βασιλεὺς ἀρ: 407000007 Αγίαχεγχες γέχ 3159 | εδω- 
βησατο] εχαρισατο [05 (οἴ. (01.ט | 6002 τὸ ΒΑΝΘΔ4ἢ] αἰσθηρα: 
+ τη βασιλισση 1823 : כז τὴ 1611 | οσα] כז παντα 00053: 6 8 | 
ὑπάρχει 06[ | ἀμαν] קז τω 065 | τω διαβολω] סת 5*0031,7 : 

 לש 5551% | καὶ 29---αὑτη 29] 0070/91 00/07צ ιουδαιων 2+זשע
 |  γερίμαε 31שולל  3/"( φηογιέανη αγαρελαδις 0700 44(סזת

μαρδοχαιο5] +66 .\ Ϊ προσεκληθηὴ] προεκληθη ₪ : ανεκληθηα | 
ὑπο] παρα וא[06 | 60000 295] αἰσθηρ :גט + βασιλει 000058 | 
ενοικειωται] ενοικιωτο Α : ενοικειουται 005: ἐνωκειωται 6970 | 
αὐτὴ 25] + μαρδοχαιος 5 

2 (ελαβεν δε] και ἐλαβεν 71) | το δακτυλίον 0 2 | αφειλετο 
 [ ἀπὸ 0005 | αὐτονקז :ΡΥ του ,\5551%2 ]46 | 46 19*'שקףפצוש

 - μαρδοχαιω---εσθὴρ αἰ" | μαρδο.41406(]%וא2 | סמג  οὔשעזש ]ג:
χαιω] כז τω 6וא2 | סזמ] και 25---μαρδοχαιον !ל | (εσθηρ μαρδο- 
χαιον} αὐτὸν εσθὴρ 71) | εσθηρ] αἰσθηρ ₪ט: +?שקעע 40? | 

8 κλεινὴν 13* παρητειτο] παρήητιτο 8: παρειτειτο Αְך  
ενοικιωται 5טח6646 8. |  ΨΙΠ τ 

αμαν [19--סטזספ 20/4760 36 | 0 πονηρος] εἰ 70/0: 60 | 
  Ῥ: + ἀταϊΐδρςסה ] 2 | δὲ 29סמ 02: +ףש : ? γαεΐέ 006 3סטז03]

2/0706 (ἱεία 31/"( /: + αμαΐεης ₪ | απο---βασιλισσης] εἰ 0 
)4/0100/ ΞΡ) 2000//05 εἰμές 38: סזה ἂρ | απο] + προσωπου [ΚΖ 

7 0 δε 19] και 0 ἀρ | εξανεστὴ] (0ע6שד Νὰ : (82 αναπη- 

δησαντος [08 (εἴ. [λιο): 6ש+ οργὴ αὐτου 5%%]%2 | απὸ του 
συμποσιου] ₪6 ἴρεο 30 סוה 3.5( ליטול) ριαῤῥῆανε (οαἰέεδηε 

 [ 30.500) δ εχέϊέ Ὦ, 1 απο Βαν] εκ ΑΝΡΒ ταὶ] 705 | κηπονלק
+ τον συμῴυτον ϑεδίσυν-) 2 | ο δε αμαν] αμαν δε {Κ : καὶ αμαν 
2: (0 δε βασιλεὺς 44) | παρητειτο 13/\1\5*[ παρηθειτο Ῥ: 
παρεκάλει καὶ ἤτειτο 06]וא > εξανεστη καὶ παρεκαλει ἔ: εξανεστη 

και παάρητειτο περι της ψυχης αὐτου εσθηρ סומ) 8.3 ν) 555% : 
> παρεκάλει 16|| | τὴν βασιλισσαν] (αυτὴν 71): ἐεσθηρ 8..| 
αὐτὸν 8-6*5)כ\/ | οντα] παρὰ του βασιλεως ΚΖ: סמ ἃ: ἐ παρα 
του βασιλεως ₪ 

8 επεστρεψεν---βασιλευς 19[ ο δὲ βασιλευς επεστρεψεν 
(υπ- 2) ):23//" | {επεστρεψεν δε] καὶ ἐπεστρεψεν 71 | δε 15] γαρ 
44( | οὔ ο 19 6 | εκ] απὸ Α | κηπου] ἐ του συμφυτου εἰς τον 
οἰκον του ποτου του οινου 8:8 [ΚΖ (οἴῃ τοὺ 29---οινου) : + 667/00 

  (οὶ 3.) 1, | ἐπιπεπτωκει} ἐπεπέπτωκει ]: εἐπεπτωκειעאאקא
νυ: + אמו ἐπεσεν ΑἹ ΒΔ πέσοντος [08: 60090// 31/9 | επι-- 
βασιλισσανἹ ἐνε-ἐλογεένε (ἐξόν ααἱ ῥεαάες 3.5) γερύνιας εἰ ἰδῤγέ- 
 קטל 1071 2000001 12: סה  ἐφ»671:5-ρεμμα-οἰμς (οἰבלו "200007

 | ) 01% 1,( 1, | επι] εἰς τ | τὴν βασιλισσαν] αὐτὴν Αקום
εἰπεν---πτροσωπω] 00100005 00/0770 γέλ 7 ὧς 10070 1050 

 שקלול ו  0 7:6 δἰפת 00001 סלול  εἰ αἰχὲῤקש
005005 051 (ἐς 31/"( לול ל 107 7 67 ל ל 
υἱοίαγε ) + πεῖς ,2( Ἄν, | ὡστε] +86 ה | οἵη καὶ ? | τὴν γυναικα 
βιαζη] βιαζεις 6ש)-) 2: -ζει Κ) τὴν γυναῖκα μου {ΚΖ [μου] μετ ἐμου 
2} | γυναικα] ἐμ 8": Ἔμον ΝΡΑρραΞνΟΓΞΕ: + μετ ἐμου 865 | 
βιαζη] βιαζει ἃ: βιαζειν 6: εκβιαζη ΑΥ: ποίαδέξ 408 (τ | 

  μου Θ΄ ΚΖ | αμαν δε ακουσαΞς] ο λογος εξηλθεν εκ του στόματοςסזה
του βασιλεως αμαν δὲ ἀκουσας ₪%*%2 סזמ] του 19 % | ₪ 6 

 0 0 δὲ )+ προσωπὸν \'( ₪00 ακουσας %: 664 5א0טשספ]
0 2[| | ακουσαΞ5] ἀκουας 1: סמ ἀρ 

9 βουγαθαν ןכז 0 |: 0 βουγαδαν 06: βουγαθα 5* : βουγαΐαν 
86%: βουταθαν :(0טו)02)[ {βουχαθαν 236): βουθαγενεις : 
200/03 11/0": 2090/05 1/5: βαρμας 3/7: ἀρβωνας ἴ(αϊά)κ: 
ἄρβωνα 2 | των] כז απὸ 555/52 | εὐνουχων + 00705 δὲ εγνωκει 

  εν τὴ οἰκια του αμαν 076 εκαλειטדשטקסט  τὸ ξυλον ἰδων τουדסטדס
 06 των βασιλεὼων καὶ περὶ τουτου πυθόμενος(חעסע  676 τὸסטדסש

  εἰπὲνהת κατασκευαζόμενον ἀ(ροηϊϊ 66דס  παρ ενος των παιδων<ךשש
 |  του 294סמג | τουτω 8 (τουτων αὖ υἱά) [06 σταυρου)19]וא [דסש
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 יוז ו



ΕΣΘΗΡ 

ξΡ Β κατέστησεν Ἐσθὴρ Μαρδοχαῖον ἐπὶ πάντων τῶν ᾿Αμάν. 3καὶ προσθεῖσα ἐλάλησεν πρὸς τὸν 3 

ΝΠΙ 2 

βασιλέα, καὶ προσέπεσεν πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἠξίου ἀφελεῖν τὴν ᾿Αμὰν κακίαν καὶ ὅσα 
ἐποίησεν τοῖς ᾿Ιουδαίοις. “ἐξέτεινεν δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿Εσθὴρ τὴν ῥάβδον τὴν χρυσῆν: ἐξηγέρθη δὲ + 

᾿Ἐσθὴρ παρεστηκέναι τῷ βασιλεῖ. 5καὶ εἶπεν ᾿Εσθήρ 14] δοκεῖ σοι καὶ εὗρον χάριν, πεμφθήτω 5 
ἀποστραφῆναι τὰ γράμματα τὰ ἀπεσταλμένα ὑπὸ ᾿Αμάν, τὰ γραφέντα ἀπολέσθαι τοὺς ᾿Ιουδαίους οἵ 

ἽΡ εἰσιν ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. “πῶς γὰρ δυνήσομαι ἐδεῖν τὴν κάκωσιν τοῦ Ἷ λαοῦ μου, καὶ πῶς δυνήσομαι 6 

σωθῆναι ἐν τῇ ἀπωλείᾳ τῆς πατρίδος μου ; 7 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς ᾿Εσθήρ 130 πάντα τὰ ὑπάρ- 1 
ε , , 0.3 כ ϑ / ₪ » , ₪0 

χοντα ᾿Αμὰν ἔδωκα καὶ ἐχαρισάμην σοι, καὶ αὐτὸν ἐκρέμασα ἐπὶ ξύλου ὅτι τὰς χεῖρας ἐπήνεγκε τοῖς 
Ἰουδαίοις, τί ἔτι ἐπιζητεῖς; ϑγράψατε καὶ ὑμεῖς ἐκ τοῦ ὀνόματός μου ὡς δοκεῖ ὑμῖν, καὶ σφραγίσατε τῷ 8 
δακτυλίῳ μου: ὅσα γὰρ γράφεται τοῦ βασιλέως ἐπιτάξαντος καὶ σφραγισθῇ τῷ δακτυλίῳ μου, οὐκ 
ἔστιν αὐτοῖς ἀντειπεῖν. 9 ἐκλήθησαν δὲ οἱ γραμματεῖς ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ ὅς ἐστιν Νισά, τρίτῃ καὶ 9 
εἰκάδι τοῦ αὐτοῦ ἔτους, καὶ ἐγράφη τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅσα ἐνετείλατο τοῖς οἰκονόμοις καὶ τοῖς ἄρχουσιν 
τῶν σατραπῶν ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας, ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ σατραπίαις κατὰ χώραν καὶ 

6 δυνήσομε )018( 5 | εἰδιν 5 | απωλια 5 
9 εἰκαδει Α | 06ץ6זו\₪ז 5 | σατραπειαις 5 

6000 >( και μαρδοχαιω דש ιουδαιω )%2: סמו ἀρ: οπὶ προς 8 | 
04007 ἃ | סמו εἰ 1, | παντα] πανταυτα 2 | סמ τα | | ἀμαν] 
ΡΥ זש 06205: סזמ יש | εδωκα καὶ] εδωκαι Ν: סתב ΑΥΚΖ | 606 
  τοῦכז [ καὶ εχαρισαμὴν 3 | απεχαρισαμὴν % | ξυλουסמו | *5

  1ד +6 οηιγεὶ 0000 σὰ 9, | ([(0000600066)--₪5\סקצ8:
 ליל 0- לקק 0 (50 007" למסלול ,οτὰ 31)  31/5 »καία 17/0777לק 50067 + (

  | επηνεγκε(62(טח-)  3.0} 1, | τας χειρας Ῥοβί ἐπήνεγκεלוטאלמ
ἐπήνεγκεν Α(κ 5טק עהפ ,1*(5>%: επηνεγκα αν ₪": ἐπῆρεν | 
τι 676 επιζητει8] οὔὴ 30: סתג 674 Αάρ | επιζητει9] 60לןז) ἂν: 
επιτιθης 2)-609( 

8 γραψατε και ὑυμει5] και ὑμεις Ὕραψατε ἔ: και ὑμεις Ὑραφετε 

Κχῴημ-): 50790 40 00/0/05 3... 1 Ὑραψατε] Ὑραφετε ΑΘ > 
(τψατε ₪%596( | εκ τοὺ ονοματος] ἐπὶ τω ονοματι 2 | ₪5[ ₪ 2 | 
υμινἹ εἰδὲ οἱ ἡαγάρελαεο 3 : +6 ονοματι του βασιλεως ΚΖ | סה 
και 2%--קסע 29 Καὶ | זש δακτυλίῳ 19] קח εν :ז τω δακτύλω 6 | 

οπὶ οσα---μου 39 ἂρ | γραφεται] 066 13* 146ז : + 6ש\/ γραφη 
2 | του ]₪000\6₪5[ כספו επιταξαντος 236: ἐμου ) | εσφραγισθὴ 8% | 

  τω δακτυλίω μου 45 3, | ἀντιπειὶν 2סזמ
9 εκληθησαν] εκλιθησαν (: εκαθησαν 2 | סמ δὲ % | 4 

γραμματει9} ἐγερὶς 30: του βασιίλεως εν τω καιρὼω εκεινω 
  τοὺς βασιλικοὺς γὙραμματεις [05 | οὔ τω ν]]ומ :%82[5%
πρώωτω μηνι] μηνὶ τω πρωτῳ ]: דקוזש μηνι ϑ9ϑ: μηνὶ τω τριτω 

ΚΖ | 0% ἐστιν ος ἐστι ₪99: ὁ ἐστιν ₪*9%2 | νισα] νισαν 
ἀείνη- 6*)(שק-וז 1," : σίουαν 39*%2: μαιοὸς (ומק)'*% | τριτὴ καὶ 
εἰκαδι] ןכז τὴ οοἴγννζ: τὴ τρισκαιδεκατὴ ΑΞ: τὴ τεταρτι καὶ 
εἰκαδὶ :ץ οἵὴ καὶ εἰκαδιὶ 3/5" | αὐτου ετους} ετοὺς του 600700 2: 
δευτέρου ἐτοὺς 3*: αὐτου μηνος 138: μηνὸς αὐτου ἔ: μηνο: א | 
οσα ενετειλατοῖ סות 2: +600ףק ἀρ: + 6007 εξ ονοματος τοῦ 
βασιλεως ₪907 ז(סומ דסט βασιλεω4)}: + μαρδοχαιος ἔ: + μαρδο- 
χαιος προς τοὺς סזב) 5%*( ιουδαίους 8%*% | (σατραπων σατρα- 
πίων 71) | απο] כז οἱησαν 89:8 | 60%[ ןכז καὶ 0028 : και ₪0 ג | 
εκατον---σατραπίιαιεῖ )8כס χωραν 29 5: סה ΗΖ | εκατὸν εἰκοσι 
ἐπτα] חזה και εἰκόσι και 6א0דסש ]%2 | εἰκοσι] ןכז καὶ ץ | ἐπτα] 

 06 σατραπιας 21[]%וש:  καὶ Ακ | σατραπιαι91 σατραπαιςקז
“αἰ γαρίς ןכד) γερίονεέδιες 1 ( γερείμενι לקו (εἶδες Ἵ 6») 34 | 
χωραν καὶ χωρανἹ] χωρας καὶ χωραν ἃ: χωραν ףע(קז] την): 

  τὴν 2 | εαὐυτωνסתג |  χωρὰν χ5 ἀρסות |  Ὧνקולו  εἰקולו
 καὶ λαὼ + [ | λεξινד6]|  ἃ: αὐτοῦ ν: αὐτῶν Αתא 5ואזל] (4עזש

κατα τὴν Ὑλωσσαν αὐτου καὶ προς τοὺς ιουδαιους κατὰ τὴν γραφὴν 
 |}  καὶ κατα τὴν Ὑλωσσαν αὐτῶν {Ἰκῷ [λαω] + καὶ λαωםטזשע

 {{ καὶ 83 --αὐτῶν 49 2סוזה | 2 4900009
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5 δοκι 5 | βασιλια 5 3 προσθισα 5 4 εξετινεν 5 

7 χιρας 5 8 υμις 5 | γραφεται) γραφετε 3* 

 , 23631הא ( )530 -) א ק--5ונישוא

μαρδοχαιον} ןכז τὸν 11002%52 (τω 2.) | סח των 2 | ἀμαν 29] 
  τοῦ ἔν Ζןכז
3 οἵκι ססנממ) οοτητηα ἂρ | προσθεισα] + εσθηρ 8: 5ἴρκαβΖ | 

(ελαλησεν} παρεκάλεσε 71: זמ 236) προς 29] επι :06]א 
 : ... ἐγιῤείγαμόγαΐ 40000 3קאס  71} | καὶ 35--εποιησεν} εἷξ(סזת

εἰ ἐπεῤείγαμί! 2/0277 ὑπαία ול 007/07 4007 ἘΡ: 400 
"παία קובע סרב εἰ ἐνεῤεγαπίέ ,1 לקול 31/5 | καὶ ἡξιου] ἀξιουσα 
  και εδεηθη αὐτου 5>*)%2 | αἀμὰν κακια»ν κακιανקז { | αφελεινא

α: κακιαν 120 του γωγαιον και דסש λογισμον αὐτου 1%2 סזה דסש]] 
 [ | του] 4% αμαν τοῦ 2": αμαν > τοῦ 297 | γωγαιουךשךפופש א

εβογαιου ] ץ) εχ סשש] כז | [(ט παντα וג | τοις ιουδαιοις5] ןכז εν Ἐ: 
  συμπασιν ) + τοις 2) [ΚΖןכז { ἡμάαεογην 34 | ιουδαιοι5לצו צ עלו 20

4 εξετεινεν δεῖ και εξετεινεν Α : סמ 66 Ῥ | סת 0 βασιλεὺς 

+ | ἐσθηρ τ.---χρυσην»} τὴν ραβδὸν τὴν χρυσὴν τὴ εσθηρ 
 | ה"  Ῥὰ | οπὶ τὴν 29[אא: סמ  τηקז [ | ἐσθὴηρ 19קקף5ש"

χρυσὴν} דדש+ (η ףל [2] εν χειρὶ αὐτου ]%2 | סומ) εξηγερθη---(6) 
μὸν 15 71) | εξηγερθη δε] και εξηγερθη ἄρραβνν | εσθηρ 29] 
αἰσθηρ ג: זה ἀρΈ, | παρέστηκε 2 | βαλει Ῥ" 

5 εἰπεν͵ (0טו)עזש קף516+ | εσθηρ) αἰσθηρ αι: γερὶ 1: 
εἰ ἘΡ 1 δοκη Κα | σοι] τω κυριω μου τω βασίλει ἄρραϑ : 000 
»σ Ὧν | ευρονἾ כז εἰ Ῥαάρθις: כז η 2 | χαρι» + εν οφθαλμοις 
σου Ν: τίη טל נו 180 31/-ל : + ἐνωπιον σου : +0 

 דסט 6 ])2( 0 λογος ενωπίονט0ְף% (-0ט καὶ 5טסט  φενωπιονך/-:
0 και ἀγαθὴ εἰμι ἐν οφθαλμοις αὐτου (ενωπιον του βασι- 

  : »εἰέαρείμν 0-/0 (οτὰה  | πεμῴθητω πεμφητωגוש 2) 5-*[%צ2
(|) Ἐν, | ἀποστραφηναι αποστραφητω :ה αποστρεψαι 
ΑΡΒΙ͂ΚΣ | τὰ 15 --αμαν]ῇ ερίσίοίαε (ΤΠ εγας "| קוב ו 
(“ἐγαν ἘΣ: "ו[ וע ( ἥσιαν ἘΠῚ, | זה τα 2" ה | απεσταλμενα] 
αἀποσταλμένα ὃν: αἀποσταλεντα ₪: εξαπεσταλμενα 55] 
(ἀτοσ'ὴς | νποῖ απὸ 66]א ; παρα Νν | ₪00/[ + טוסט ἀμαδαθου 
τὸν סזה) 5**( βουγαιου (εβογαιου ]: λιβουγαιου % : γωγαιου 2) 

 | ₪  τὰ γραῴενταסוח | 5 428/00 τοῦ ἀμαδαθου [0%י*(%2:
ἀπολεσθαι] ἀπόλεισθαι {: (6בסגל /\1/1,0ג | οἱ εἰσιν סללו 

 : 2סחוו  ἐὰν τῇ 064 ? | [ ὁσοι Αἀΐρκρηδ) | σου]עו
  ἐμ 4ו וקול +

0 ὁπ’ ἰοίπτη 6סומותה ἀρ | חשו 15[ סחשו Ν" [δυνησομαι 15] 
δινησώμαι ὅδ: Ῥεγω ל | ιδεινἾ ἐπιδειν ΑΓ; εφιδειν א: זו 
εἰδειν τ | τὸν λάου] τὴν ευρουσαν τὸν λαὸν [πὰ | δυνήσομαι 15] 
δυνησώμαι (μα | ἐν---πατριδοι)] 0/4 4 0/4 ₪ 

7 ο וקו [ (οπὶ 71}: + ἀρταξερξην [κα | προῖ >0 070 [ ἐσθηρ 
τῇ βασθασση Αἴ ἀντὴ ך) 1: ἐσθὴρ τη βασιλισση ד) βασιλισση 



₪ 6 (ΧΥῚ 6) ΕΣΘΗΡ 

χώραν, κατὰ τὴν ἑαυτῶν λέξιν. "ἐγράφη δὲ διὰ τοῦ βασιλέως καὶ ἐσφραγίσθη τῷ δακτυλίῳ αὐτοῦ, Βוס  

καὶ ἐξαπέστειλαν τὰ γράμματα διὰ βιβλιαφόρων, " ὡς ἐπέταξεν αὐτοῖς χρῆσθαι τοῖς νόμοις αὐτῶνוג  

ἐν πάσῃ τῇ πόλει, βοηθῆσαί τε αὑτοῖς καὶ χρῆσθαι τοῖς ἀντιδίκοις αὐτῶν καὶ τοῖς ἀντικειμένοις 
  αὐτῶν ὡς βούλονται, "ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ ᾿Αρταξέρξου, τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦוג

τΩν ἐστιν ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς τὰ ὑπογεγραμμένα 
Βασιλεὺς μέγας ᾿Αρταξέρξης τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ 

3 σατραπείαις χωρῶν ἄρχουσι καὶ τοῖς τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι χαίρειν. “πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν 
3 εὐεργετούντων χρηστότητι πυκνότερον τιμώμενοι μεῖζον ἐφρόνησαν, 3 καὶ οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγ- 

μένους ἡμῖν ζητοῦσι κακοποιεῖν, τόν τε κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις 
4 ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι: 4καὶ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀνταναιροῦντες, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς τῶν ἀπειρωγάθων κόμποις ἐπαρθέντες, τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντος ἀεὶ θεοῦ μισοπόνη- 

5. ρὸν ὑπολαμβάνουσιν ἐκφεύξεσθαι δίκην. 5πολλάκις δὲ καὶ πολλοὺς τῶν ἐπ᾽ ἐξουσίαις τεταγμένων 
τῶν πιστευθέντων χειρίζειν φίλων τὰ πράγματα παραμυθία μετόχους αἱμάτων ἀθῴων καταστή- 

6 σασα περιέβαλε συμφοραῖς ἀνηκέστοις, ὁτῷ τῆς κακοηθείας ψευδεῖ παραλογισμῷ παραλογισα- 

12 τρισκεδεκατη 5 
2 πλιστη 5 | μιζον Β᾽5᾽ 

4 ἀντανερουντες 5* | μεισοπονηρον Α 
6 κακοηθιας ὃ 

ΑΝ84.-Ἐ)Κρ--ϑανννΖΆῈ 3, ππι(Ρ) 

845 | τῆς επιστοληΞ} επιστολη ]: οἵη τῆς 5* | τὰ 19 Ὀβ βου Α | 
νπογεγραμμενα)] γεγραμμενα וא[ : υποτεταγμενα וג : + ἐπιστολη 
βασιλεως ] | סמ μεγας 5 | τοις 197 τους ἀρ | απο] ὑπὸ 5 | סה 
τῆς 258. | εως] μεχρι ץ: סמ א | οπὶ της 39 {ΚΖ | αἰιθιωπιας | 
εἰκοσι] כז καὶ 2 | ἐπτα] כז καὶ Αρὺζ | σατραπειαι9} εἰ 6א ΟΟΙΥΝ: 
σατραπαις 5*ןוא/-" | סנו χωρὼν ἀρχουσι καὶ 1 | χωρων] כז 
ἰδιων ₪*: ροβί ἀρχουσι ἃ: ρερέέμνι 1/5 | ἀρξουσι 5 | οἵη 
και---τῴρονουσι 3-5 | τοῖς 29[ כז σατράπαις Α΄. 872; דשא צץ | 
υμετερα 6" | φρονουσι] + χωραις ν | χαιρειν [ 2000 1 

Ὡ των---τιμωμενοι] 0071/0262) 70/7016 3.5) קסקדוקומ 71 ἐος 
0077000004 31, | μειζον] αμινον 5* | εφρονησαν] 5207070005 3, 

 - καὶ 19 5.3.6" | τοῖς ὑποτεταγμένοις 5* | ὑποτεταγסזה 3
μενων 2 | [ףשוע υμιν ₪*8 | [רןזסטסו] αἰτουσιν 5": /0/0070/ 3] | 
κακοποιειν} κακοπίειν 2: καταπίειν *ק | τεῦ 6 302 ק-ט עי | 

 μηχανήσασθαι [ 31" | μηχανασθαιאסקסש] אשקסש ,\ *(ו10) : לזו
ν: + ₪86 2: + 7/0/0070 1] 

4 την] ΡΥ κατα )\5)% | μονων 7 | [65םעדסעס(קסטעד ανταναι- 
ρουνται ἃ: םעש(קסטעד6פ )% [05: ἀνερουντες 55 : 00//070%/62 11/5 | 
απειραγαθωνἾ απειρογαθων Ὁ: (υπεραγαθων 52) | κομποιΞ5]) 
κολποις [65ץ | 6ח₪ק06עד παρελθοντες 2 | του---κατοπτευοντοΞς] 
01005 φμὶΐ סלול ΞΕ, (οἴ. 10( [του τα] ταυτα ἃ | κατο- 

 :οπὶ 3 [ καταπτευοντος 2: ἐποπτευοντοςὺ | ₪66 θεουדד6טסעד05]
 -διαλαμ [ | ὑπολαμβανουσινרא ΡΥ τὴν ] סמו ₪6 ]א | ןוגטסדסשןקסש

βανουσιν ΑΒ :1%2ל> τινες 06205 | εκφευξεσθαι] εφευξεσθαι 
5": εκφευξασθαι 406) קזלל | סמג δικην 5* 

5 πολλοὺς των] πολλοστων ₪: ΟΠ πολλοὺς 6 | 6ח] עח ) | 
εξουσιας א | דשש πιστευθεντων] כז καὶ 6(0ד εχ 00:+ 0082)05ן | 
χειριζειν )ןכספ( ד קטעה קס : ספ φιλων ἔκνΖ | πραγματα] 
προσταγματα 6: ךקסקקסזש ט | παραμυθια)] 700600000 5*: 
παραμυθα Ὦ | μετοχους] μετενοὺς ξ΄ : μεταιτιοὺς 2: μεταγνουσα 
3 | αἱματων] μετα των Α | )₪0₪₪ע ספ καταστησασα ν᾽ | 
καταστησασα] καταστησας ΑϑΙκ: καταστησαντες 8211, (14): 
καταστασα τὴ | περιεβαλε] περιεβαλλε 657: περιεβαλον 8231 | 
ανηκεστοιΞ} ανεικεσταταις ἃ 

6 τω τῆς κακοηθειας] των τῆς αληθειας Α | 0זש] ד) 52) | 
ψευδει] קז דקסחש 85:8: זקסחש ψευδη 82: ψευδη τ: +86 5* | 
παραλογισμω] παραγισμὼω ₪: λογισμὼω 1: (0ו) סת 4130 | 
παραλογισαμενων} παραλογισαμενοι 2: παραλογισαμενος 5%: 

11 αντικιμενοις ὃ 10 εξαπεστιλαν 5* 
ΕΓ 1 σατραπιαις *6%\/14ל | φρονουσιν Αϑ 

3 ἕητουσιν .45%5* | φεριν 5 | επιχειρουσι] επιχειρουσιν 8: επιχιρουσιν Αὶ 
5 πολλαάκεις Α | χειριζειν] χειρειζειν Β": χιριζειν "5 | συμῴορες 5 

10 εγραφη---βασιλεωΞ] δια του βασιλεως ἀρταξερξου (-ξη 2( 

εγραφη {κ2: סה ἂρ  εγραφη δε] και εγραφη ΑΡηΓ5: סמ δὲ 
αϑ', | δια του βασιλεωΞ] + ἀρταξερξου 85:8 | εσφραγισθη] σφρα- 
γισθη ΑΝ | τω δακτυλιω] δια του δακτυλίου ₪ | δακτυλω א * | 

αὐτου] τοῦ βασιλεως ἂρ | εξαπεστειλεν /3%23](זט\פ-)5%%\, | 

Οὔ τὰ 1| דש 18/5 | סות δια 29--)11( αὐτων 1% ἀρ | ₪ 
βιβλιαφορων ΒΑΘ" (10ט) * א [ δια βιβλιοῴφορων εν ἱπποις τοις 
ἐπιβαταις τῶν ἀρμάτων οἱ μεγιστανες υιοι των ραμάχειν {κ2 

[βιβλιοφορων} βιβλιαφορων τ: βιβλιοφορου | νιοι] קז οἱ Γ] 
ραμαχειν ραμαχειμ 2:0 ραχειν {Κ]: δια βιβλιοφορων אז 
τ6}} : 26» Πδγαγίος 007-0701057 ἐφιεῖς 3}, 

11 ὡς 15] ο ]: אוק 1, | ἐπαταξεν | סו χρησθαι 

15-11. 13) ὑπεναντίους 30? | οπι χρησθαι το---αὐτῶν 15 %  χρησθαι 

19] σθ εχ ססוצ Ν: χρῆσθε 559": χρησασθαι Αρεί᾽νν : χρησασθε 

5%* | οπὶ שג סעד( 3/2" | סות 6ץ--טטזשע 29 ץ | סוג 700 
Α | τη ΒΑ] סמ 5 סמו 8 | βοηθησαι τε] βοηθησετε [Ἐ: 

βοηθησεται ϑεΐξ: βοηθησατε 67: καὶ βοηθησαι 00005: (και 

εβοηθησεν 44(: סתג τε ΑΝΚτ | αὐτοις 25] 60700 ] | סתנ) καὶ 

  μια 71(  χρησθαι 45] χρησθε 5*9"+: χρησασθαιן9--(12)
οὔκν: χρήσασθε 85569 | οπὶ τοῖς 25-τκαὶ 2% 4 | סומ αὐτων 

 :*₪  | βουλονται)] βουλωνταιוא  39] αὐτοῖςםטזשש | %2/8 25

βουλεται ἢ: + αφανιζειν και 20ע6066ש) καὶ ἕᾳαπολνειν 1 συμπασαν 

δυνάμιν λαου καὶ χωρας τοὺς θλιβοντας αὐτοὺς νηπια και γυναίκας 

καὶ τα σκυλα αὐτων εἰς προνομὴν 5. {ΚΣ סתג] αφανιζει --- 

ἀπολύειν 55% | ἀφανίζειν] ΡΥ = 2 | 0ץ6ו6ש] + א ὡς βουλονται 

2 | απολυειν] απολανειν ΚΖ: αποκινειν ] | συμπασαν] σὺν ד 2: 

πασαν 855 | λαοὺυ δυναμιν > | χωραΞ] χαρασσειν ἴκ | προσνομὴν 

2 
μον ρον ον!ב ב = 0  

τὴ 29--0800 71) | τη τρισκαι-18 | (סמו  ἀρταξερξου] 0 εχ ἢ 
φιεαγία εἰδείνια αἰἷε 15 | δωδεκατου μηνοΞ}א:  δεκατη] τη τριτὴ 

δωδεκατουמב  :+ μῆνος του ιβ' 85::8: αὐτοῦ μηνος δωδεκατου 
ἂν |3,“ : סזמ  ἐστὶν αδαρ 5* | 09 ἐστιν] ἑά δ:סזמ 05  | ΑΘ"2 

 יא
 18 1--94] סו 3": (6אפ ₪106 ססזזטק(טפ גת 5

ἀρ: ἐπדסושט]  Ἑ 1 ωὡν---υπογεγραμμενα} ἡ δὲ επιστολη 
δέ0 700500700 000 300777 385(  

 (+2/04 3/) 4/9: (סתג 71( | סמו [{ὧν 5* | αντιγραφον קז זס

23 

(ΧΥῚ Ε ו δωδεκάτου μηνὸς ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ. 
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 6 6( ΕΣΘΗΡ(אטז ₪

Β μένων τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον εὐγνωμοσύνην. σκοπεῖν δὲ ἔξεστιν, οὐ τοσοῦτον ἐκ τῶν 7 

8 ₪ παλαιοτέρων ὡς παρεδώκαμεν ἱστοριῶν, ὅσα ἐστὶν παρὰ πόδας ὑμᾶς ἐκζητοῦντας ἀνοσίως 
συντετελεσμένα τῇ τῶν ἀνάξια δυναστευόντων λοιμότητι, ὃ καὶ προσέχειν εἰς τὰ μετὰ ταῦτα, εἰς 8 
τὸ τὴν βασιλείαν ἀτάραχον τοῖς πᾶσιν ἀνθρώποις μετ᾽ εἰρήνης παρεξόμεθα, ϑχρώμενοι ταῖς μετα- 9 
βολαῖς, τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα διακρίνοντες ἀεὶ μετ᾽ ἐπιεικεστέρας ἀπαντήσεως. τ᾿ ὡς γὰρ 
᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου Μακεδὼν ταῖς ἀληθείαις ἀλλότριος τοῦ τῶν 1160000 αἵματος καὶ πολὺ διεστη- 

κὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος, ἐπιξενωθεὶς ἡμῖν "ἔτυχεν ἧς ἔχομεν πρὸς πᾶν ἔθνος τι 
φιλανθρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον ὥστε ἀναγορεύεσθαι ἡμῶν πατέρα καὶ προσκυνούμενον ὑπὸ πάντων 
τὸ δεύτερον τοῦ βασιλικοῦ θρόνου πρόσωπον διατελεῖν: '5006 ἐνέγκας δὲ τὴν ὑπερηφανίαν 
ἐπετήδευσεν τῆς ἀρχῆς στερῆσαι ἡμᾶς καὶ τοῦ πνεύματος, ᾽3τόν τε ἡμέτερον σωτῆρα καὶ διὰ ι3 
παντὸς εὐεργέτην Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τῆς βασιλείας κοινωνὸν ᾿Εἰσθὴρ σὺν παντὶ τῷ 
τούτων ἔθνει πολυπλόκοις μεθόδων παραλογισμοῖς αἰτησάμενος εἰς ἀπωλίαν: 148060 γὰρ τῶν 4 

τρόπων τούτων φήθη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους τὴν τῶν Ἰ]ερσῶν ἐπικράτησιν εἰς τοὺς Μακεδόνας 
μετάξαι. ᾿δἡμεῖς δὲ τοὺς ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένους εἰς ἀφανισμὸν Ἰουδαίους 5 

5 εὑρίσκομεν οὐ κακούργους ὄντας, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις, Ἱ Ἰδὄντας δε υἱοὺς τοῦ 

ὑψίστου μεγίστου ζῶντος θεοῦ τοῦ κατευθύνοντος ἡμῖν τε καὶ τοῖς προγόνοις ἡμῶν τὴν βασιλείαν 

8 βασιλιαν 5 | ιρηνης 5 | παρεξομαιθα Α 9 μετα Α5 7 παλαιωτερων Ἀ | λυμοτητι Α 
12 επετηδευσεν] επετηδευσε ὃ: επιτηδευσεν Α 

6 αἀκερεον 5 
11 βασιλεικου Α | διατελιν 5 αληϑιαις 5זס  

16 μεγιστου לופ פסז 2 | βασιλιαν 86% 

οἵηסמג 71(: ) ἡμᾶς Α | ὑμας 5" | καὶ του πνευματος]ספ(  
και 

 ( σωτηρα---παντος 71(סמב |  ἡμετερον---ευεργετὴν ἀρסו 13
 σίρε [06 | ἀμεμπτον]ט 19 ἃ πάντων--60606זףש  καὶסמו

2000070 00: + κοινωνον 6% | {της βασιλειας κοινωνον] κοινωνων τῆς 
βασιλειας 52) βασιλειας] βασίλεως 5* | סב κοινωνὸν 6* | 0000 וג | 

 : * 2: τοις 5דס  [τω](ט6)10ט *\[  σὺυν---εθνει 71) | συμπαντι(סומ
 { | τουτων] 2200: 3/9 | πολυπλοκοις μεθοδων παραλογισμοιςזמ ץ

πολυπλοκὼν μεθοδοις παραλογισμων νἱ 0007777+5 1 
3, | {(μεθοδοις 71) | αἰτησαμενοι ν 

14 (οἴη טמג ססמגממה)0+ 71) | δια---τουτων] 267, 0000 שקול 
(ανέενε 3...) 00027744 1)" | τῶν τροπὼν τουτων] τὸν τροπον 
τουτον ἀρ: τουτων τῶν τροπὼν [Ἰκ: סות τουτων Α( | ὠηθη--- 
ἐρήμου] 0000705 קאסם 050700 ו 7 | ὡηθη]} 066 :ד 
00 2: ηθὴ 5* | λαβὼν ἡμᾶς 6קסטפ 2907/05 0 7 
0/0070 0/007067 15 )66. Το) | λαβεῖν ΑΘ. [2 | ημας] υμας 0" : 
ἡμέρας וא : τὰς Α | την---επικρατησιν] τὴ τῶν περσὼν επι- 
κρατησει ץ | τὴν] ἐτε Αϑοδκς | סמ των 29 ΑἹς | [ח6קקשש 

 - 2* | μακεδονας] μακαιδονας 51\* : μακιδονας 4: μακεד6קוסשששש
δωνας '*1א | μεταξαι 13/4 א 5001ון וא [ μεταρξαι ν : μεταταξαι 1 
μεταγαγειν 82: μεταλλαξαι 5 6[[ 

15 ὑμεις αἀ" | (οπὶ ὑπο---αφανισμον 71) | ὑπο τοὺ τρισαλι- 
τηριου) αὐ 6300700077 04 ἐνεῤἧο 31," | τρισιαλιτηριου ν | ιουδαιου:--- 
οντα 5] 100000700 0 07 000000070 080707 31 1 (ευρισ- 
κομεν---οντα 9] οὐχ εὑρισκομεν κακουργοὺς 71) | ευρισκομεν [סט 
ευρισκομενους 1%*1א]ם | οὐ κακουργοὺς [64סעד κακουργοὺς οὐκ 
οντὰς ΑΥ: οὐκ οντὰς κακουργοὺς ] | δικαιοτατοις---νομοις] σεν 
10/67 19057 μέ μέρεέός סדור 3...) δἰ 2070011 00770005 31/0 | δικαιοτατοις 
δε}. 35 שא ש Ν: ἀλλα δικαιοτατοις ἄρραδ: αναγκαιοτατοὺς δε 5" | 
πολιτευομένοις 6* כל | νομοι5] νομοὺς ₪: סזת) 44) 

  Μὲ αἰεὶ 600073 Ὦ κοι | Ὄντας δὲ νιουΞἿ νιουςסעד5--0600] 16
οντὰς ἀρ | δε] “ καὶ % | υἱου:] ροβὲ ὑψιστου ν: νιοις 5* | סה 
τοῦ 1% Α| סת ὑψιστου μεγιστου ἂρ | μεγιστου] כז τοῦ 12: 

 סה |  0600 1: οντὸς 2כס( [{ ἕωντος β': μεγιστοὺς ] | ζωντοςכס(
του 25 κὶ | κατευθυνοντος] κατευθυναντος ρᾳ8: κατευθυνοντας 9" | 
ἡμιν} ἡμᾶς 5" | סוזה τὰ ἡ | ἡμων] סוזה 8/9": + δὲ 2* | βασιλειαν) 
αγιαν 5* | εν---διαθεσει] εἰμί 00/0004 Ἄδα 

24 

 σωτηραν 5* | απωλειαν ΒΕΡΑ 13 15. שט 5

ΑΝ54.-)Κκρ-ϑυννζί ΠΈΞ,-π 

ακαιρον ἃ Ϊ εὐγνω-ב:  τὴν 2 | αἀκεραιον} ακεραίωνסזה  | ἃסח  
μοσυνην»} εγνωμοσυνὴν ΑΙ: συγγνωμοσυνὴν ₪ : επιγνωσιν 5* 

7 σκεπειν א | סזמ 66 ב | 6(6טדוש [ ἐστιν ουτως % | סש τοσουτον 
ουτωουτων 5*: סט τοσουτων הז: סטזשפ סע ) | εκ )ןקספ των 19 ] | 

 παραδεδωκαμεν 6% [ 4: οἵὴ 5" | παρεδωκαμενסטפ : Νשו] שץ

αν: ἡγαάίαϊεγεε ἀρμα πος (10ט)/00 : 700776 000005 ἘΞ. 
(οἴ, 1.6) | οσα] οσον 58: קאלו ἐὰ קש 1/5 | {ποδας υμα5] 
τοὺς ποδας ἡμῶν 44) | ποδαΞ] ΡΥ τοὺς ἀρ: πολλας ἔ: μερος 5" | 
ὑμα4} ἡμᾶς ]: טקוש 5* | εκζητουντας] εκζητουντες 2: εκζητουν 
5." : ξητουντας ]% | סזח 0200405 συντετελεσμενα ἃ | συντελεσμενα 
ἢ | τῶν ἀγαξια δυναστευοντων αξια των δυναστευομενων 2: των 

αξιοδυναστευοντων ΑΙ: τῶν αἀξιας δυναστευων דס 5* | αναξια] 
  ; αδοξια Κα | λοιμοτητι] λιμοτητι(ט16)  > αξια 5%) 0/5א 0,005
6: ὡμοιοτητι 2 

8 εἰς τα] οσα 6 | זש] זס 5"ק\זצ [μετα ταυτα] μετ ₪076 2 | 
εἰς [דס ὡστε 7*667]וא : τοῦ )%: φμοριοαῖ 4/9 : סזה τ : οἵη εἰς 5* | 

  τοῖς ἀρ | παρεξομεθα] παρεχομεθατ: παρεχοντος: παρεξεινסזמ
 ) παρεχειν τῇ") )66. 1,06ג:
9 χρωμενοιῖ קז οὐ /\5=*8)%720/1/" | ται9] τε 06 : {δε 

51( | μεταβολαιε} διαβολαις 2 | ὑπο την] ὑπ 0205 | 66[ + 
5*: δὴ א (η εχ [60560וז) | םחסעזמס 0070070604 9 "(αἰὰ): 

/ 
10 ₪: γὰρ ἀμανῇ αμαν γαρ )%: 0 γὰρ צ | סתו ἀμαδαθου 

μακεδὼων ἀρ | αμαδαθου] 0000000 6קוא : 006000 Α : + βουγαιος 
τ | κακεδωνἾ קז ον | της αληθειας αὶ | αλλοτριο:] |ןכספ 
2: αλλογριων %: αλλοτριοις ₪1/* | סזמ τοῦ ? | סמ των א | 
αἰματων ₪ | סות καὶ קקףפט6ל | διεστηκω:} 61ח λα 5* | υμε- 
τεραι א | ημω»] μὲν א 

1 ἐτυχομὲν 0 | שו א: סח (ףו ἢ | εχωμεν -+\וג) | ז 
ϑρωπιαν 136( | סזה ἐπι <זסטסטזס) | דסטסטדסש קקף500 ὡστε 
Τοσουγο τὰ 51) | τοσουτον] τοσουτων [6ה: דסטסטז 6 | ששד ὡς 
Α΄ [05 | αναγορενεσθαι} ἀναπορευεσθαι 5": εναγορευεσθαι α: 
ανηγοόρευσθαι | προσκυνουμενον) προσκυνουμενος Α : προσκυνου- 

  060001 »οδές 16" | το] ρὲלוקו  παντων] αὐטחס |  αעשה
και : τον 1 

12. ἐνεσεγκαν κα τῆι ὑπερηφανίας 'ןכ | επετηδευσεν] ενε- 
τήδευσε 21 (ἐπετέλευσε 51) | ἀρχὴ Ὁ" | στερησαι) στερεσαι 8": 



ΕΣΘΗΡ זז 5 
»4“ΞΞωὰ 5 ὦ Ὡς πὰ ππδμνςרק רדיו  

1) ἐν τῇ καλλίστῃ διαθέσει. 17 καλῶς οὖν ποιήσετε μὴ προσχρησάμενοι τοῖς ὑπὸ ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου Β 
18 ἀποσταλεῖσι γράμμασιν, 15800 τὸ αὐτὸν τὸν ταῦτα ἐξεργασάμενον πρὸς ταῖς Σούσων πύλαις 

ἐσταυρῶσθαι σὺν τῇ πανοικίᾳ, τὴν καταξίαν τοῦ τὰ πάντα ἐπικρατοῦντος θεοῦ διὰ τάχους 
19 ἀποδόντος αὐτῷ κρίσιν" ᾿9τὸ δὲ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ταύτης ἐκθέντες ἐν παντὶ τόπῳ μετὰ 

  παρρησίας, ἐᾷν τοὺς ᾿Ιουδαίους χρῆσθαι τοῖς ἑαυτῶν νομίμοις, Ξο καὶ συνεπισχύειν αὐτοῖς ὅπωςבס
τοὺς ἐν καιρᾷ θλίψεως ἐπιθεμένους αὐτοῖς ἀμύνωνται τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ δωδεκάτου μηνὸς 

  ᾿Αδὰρ τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ' “"ταύτην γὰρ ὁ πάντα δυναστεύων θεὸς ἀντ᾽ ὀλεθρίας τοῦ ἐκλεκτοῦ γένουςבו
22 ὀποίησεν αὐτοῖς εὐφροσύνην. “5 καὶ ὑμεῖς οὖν ἐν ταῖς ἐπωνύμοις ὑμῶν ἑορταῖς ἐπίσημον ἡμέραν 

28 μετὰ πάσης εὐωχίας ἄγετε, “ϑὅπως καὶ νῦν καὶ μετὰ ταῦτα σωτηρία ἡμῖν καὶ τοῖς εὐνοοῦσιν 
,, Πέρσαις, τοῖς δὲ ἡμῖν ἐπιβουλεύουσιν μνημόσυνον τῆς ἀπωλείας. 5470006 δὲ πόλις ἢ χώρα τὸ 

σύνολον ἥτις κατὰ ταῦτα μὴ ποιήσῃ δόρατι καὶ πυρὶ καταναλωθήσεται μετ᾽ ὀργῆς" οὐ μόνον 

ἀνθρώποις ἄβατος, ἀλλὰ καὶ θηρίοις καὶ πετεινοῖς εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον ἔχθιστος κατασταθή- 
 ₪ \  σεται. ᾿βτὰ δὲ ἀντίγραφα ἐκτιθέσθωσαν ὀφθαλμοφανῶς ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ, " ἑτοίμους τε εἶναιוב

14 πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους εἰς ταύτην τὴν ἡμέραν πολεμῆσαι αὐτῶν τοὺς ὑπεναντίους. 14001 μὲν οὖν 
ἱππεῖς ἐξῆλθον σπεύδοντες τὰ ὑπὸ τοῦ βασιλέως λεγόμενα ἐπιτελεῖν" ἐξετέθη δὲ τὸ πρόσταγμα 

15 καὶ ἐν Σούσοις. 150/86 Μαρδοχαῖος ἐξῆλθεν ἐστολισμένος τὴν βασιλικὴν στολὴν καὶ στέφανον 
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 צוזז

17 αποσταλεισι] ἀποσταλισι Α : αποσταλιση 8 (-σει 8%5( | γὙραμμασι Α 

4 22 υμις 55* | αἀγεται 4 23 ἀπωλιας 5 
  5+חוז6\ש  βασιλιὰ 5 14יעזזז ו

21 ολεθρειας 5 
24 πετινοις 5 

15 στολισμενος /\* | βασιλεικὴν Α 

 ΑΝ 586-ת) < ק-5וצוא 07(2) 353

αγαγετε Κα 
28 οπὶ סח 301": | (μετα ταυτα] μετ αὐτὰ 52) | σωτήρια] 

  το} υμινה],9: + ושש ,\0%ל[:21,:- | שוש  σωτηριανצג  Ἢקצ
 | / 5%%8%23סה : 5 46: υμιν ἀρᾳ5 : 60704 υμιν 215*תנ* : טקשע

και 35] ΡΥ ἡ 6: סמג 5552101: {τοῖς ευνοουσιν} ΡΥ εν ἃ: τῶν 
 | ) Ὦ: {τοις ἀνουσι 52שטעסטשוש 6 1.5>"):23//79 : τρὶςטעססטעזשע

 τοις [ | τοις 20---επιβουλευουσιν\5%5182(ז049)  ΡΥ τοιςד620045]
86 των επιβουλευειν αὑὐτοις τολμωντων 1015 [αὐτοῖς τολμωντων 

τολμωσιν ₪[|: דשע δὲ τουτοις επιβουλευσαντων 6טסעדשש-) ἢ) ΑΥ: 
ψιῖ αμέορε ἀξς ἐρσίάξαίέ 57000 1/5: ἨΔ επιβουλευσαντων 705 | 
ἡμῖν 25} υμιν υΖ | επιβουλευουσιν επιβουλευσασι ἃ: εμνημονευουσιν 

2 | μνημοσυνον] ον εχ ש 4: μνημοσυνας ἃ: επιβουλειας 2 

)8 εχ ססזע ?*) | סמג τῆς 6קט | απωλειας] -αγητε 2: + ποιήη- 
σητε ἃ 

24 πολι9] קז ἡ ἀρ | χωρα] χωρας 5* | סתמ דס συνολον ץ | 
 218 50 5*: 6 [1 | δορατι*'ה0קכזט ἡμεῖς 2 | ποιήσει 2דופ]

2 | μετ] קז καὶ 85:8 וומקזסל) καὶ 855) | סש] כז καὶ αυνΖ | סמב 
 [ εἰς ἃ | εχθιστοςסב |  εἰς---χρονον Αסמג | 35 )010(32 000705
εἐχιστος 5*: ἐσχιστος 55%: αἰσχιστος /\)%2: +76 א | καταστα- 
θησεται] αυτα σταθήσεται 8": + παζείε 3!)ς 

ΨΠΠ 18 סוג ἰοΐαπι 800תגמב 3, | αντιγραφα] + της επιστολης 
5551%: της γραφης 2 | εκτιθεσθωσαν] εκτιθεσθω 51: εκτε- 
θεισθω Α΄: εκτιθεσθω δογματα εν πασὴη χωρα καὶ χωρα {ΚΖ 
[δογμα 2 | πασι 2 | και χωρα] και χωρας ἔ: סמ Κἢ | οφθαλ- 
μοῴφανων ἃ | ετοιμους---ἰουδαιους] ... ἐτοιμους 07: εἰναι δὲ τοὺς 
ιουδαιους ετοιμοὺυς {Κ2 [τε] δε Α [ταυτὴν )ןכספ ἡμεραν )%2 | 

  τὴν ἃ  πολεμησαι] ΡΥ τοῦ 2 | αὐτων ροβὶ ὑυπεναντιοὺςסת
1)+ τέλος της ἐπιστολης 98( 2 

 και ἐπιβαται των + :[  + και επιβαταιסזג סטע 5 | :חח60] 14
ποριων (πυριων %( οἱ μεγιστανες 59%%2 | σπευδοντες] επισπευ- 
δοντες {: επισπευδοντες καὶ διωκομενοι ' : καὶ διωκομενοι 

5552 | τα---λεγομενα] 2γαδεεῤέα (-?ואו 3/5) שש 3 | ταῇ - δε 
  5סמגב |]  λεγομενα )2ןכ του βασιλεως 086טחס |

ἀρ | εξετεθη---προσταγμα] το δε 600606 6067607 )82 | το προσ- 

ταγμα] קז και Ν᾽: τὸ εκθεμα Α: τὸ 2006 φαϑὰ | και]το :א 
 + : 6001, | σουσοι5] + τη πολει 3: + τη βαρει 55.8Κ2סזה

γερὲς Ὦ, 
15 εξηλθεν] - εκ προσωπου του βασιλεως 8%51%2 | στολήν] 

Ἐνακινθινην δερρινην 56512 [υακινθινον 2 | δερρινην] δερινὴν 1: > 

25 4 

 ל:  οὐν Καὶ | ποιησετεῖ ποιήσεται 2: ποιήσητεסוג 17
ποιήσατε ,126%:: ποίειτε ןח[ | οπὶ μη προσχρησαμενοι צץ | 

προσχρησαμενοι] προσχρήσομενοι 2: προχρησαμενοι [\* : προ- 
χειρησαμενοι ἃ : = 07/0700000/03 39: προσέχοντες [08 (εἴ. Τλιο) | 
τοις] τοὺς 2 | αμαν] ΡΥ דסש 1): μαν Α: αἰμαν ἢ | αμαδαθου] 

αἀμαλαθου | : αμαθαδου Αφρν : =-/,4סב 0ק | αποσταλεισι] ΒΔ Ὁ 
προαπεσταλμενων 705 (οἴ. (01,וג 

18 (δια το---εσταυρωσθαι] διεταξα σταυρωθηναι αυτον εν σου- 
σοις 71) | δια 19[ קז ἡ 5* | τοῇ זסטזס 83/0" | αὐτον ₪ 64 ν 2: 

 - 8 | οὔ τὸν Αϑτν  εξεργασαμενον)εξαργασαμενον ἀρ: εξηργασסו
μενον (6וגו)*צ : εξειργασμενον 197: ἐργασαμενον ἴ | προς---πυλαι5] 
₪07 ῥογίας (-ἰα»ε 3.15) διεδὲς (- τὲ 3...) 1, | σουσων] ροβί πυλαις 
ΓκΚ(-συν): σουσσων τοῦ: σουσοις Ν | סמב) συν---κρισιν 71) | סה 
ΤῊΝ | παροικια ₪  του---επικρατουντοΞ} φιοΐ 07000464 

  τὰסמ | =  ₪ 007051 0070070/9 δέ 0070/170070/42סלקל :  (οἵ, Τλιο)קה
  εῴορωντος 58]וגמ 6 [0% | παντὰς +  επικρατουντος}]"5]תא

(εἴ. 1/00( | [70%0ח000ע ἀποδοντες א[ : ἀποδοντα ἀρ: 0705 
 1.ט δικην [05 (εἴ. (6ת (-גג- םי') | אקושוש]

 1 5,ט0) | 6א06ע [05 (εἴ. [76סזמ : ταυτὴ 2זסטזמפ] 19
Ααῇ: 056אד606עד 5*: εκτεθεν Κν: δχρορόρες 1, | סה μετὰ 

 {66 αν 5* | τοὺς ιουδαιουςש] | { (οἵ. [λι6דסקקמשוספ 3/5" .]ס8
(τοις 400800005 74): 07065 1000003 8," 1 χρησθαι}] 60 εχ 

 νομοὶς ΑΘ εἴ κυνν [ | αὐτῶν + | νομιμοι5/06]וא  Ν : χρησασθαιססזצ
705 (οἴ. 1.160): קלע 36, κπὶ 

20 καὶ συνεπισχύειν} 007//0100/0/03 /": רה כ βοηθειν 705 | 
αὐτοῖς 19[ αὐτοὺς ₪ | [סחשפ ὦ εχ סע | | (οπὶ τοὺς 44( [| 5 
49] αὐτὴ ): סה 5* | αμυνωνται] μυνωνται ΑἿ: αμυνονται ΚΥ: 

ἀμυνασθαι Ν | (οπιὶ τὴ τ᾿--ἥμερα 71) | τη τρισκαιδεκατῊ] τὴ 
ιγ΄ ἂρ: τη τριτη και δεκατὴ 1: φιεαγέα αἰδείνια (- 020 11/9( 3 | 

 |  08008סוג :(  δωδεκατου 236) | δωδεκατου] δεκατου(סזת זסט
 [₪06 | τὴ αὐτὴ ἡμεραק א :)05 (οἴ, 1000] ₪6₪ ἐστιν 1/5ק] ןצ ספ

  03 : οὶ τὴ αὐτὴ )5סזמ
21 ταὐυτηνἹ ταυτὴ ΑΒ Κυΐν: ταῦτα ἃ | סמג γαρ 5* | 9[ 

ἐπὶ Α || παντα] ןכז τα 30/08 2כ-ט | (αντ ολεθριας] ολεθριαν 71) | 

εὐφροσυνην»} כז εἰς ::861*<5ש% ק (ευφροσυνης 52): σωτήριον 
[08 )64. 1κις) 

 | 5*(ט10)  [05 (οἴ, 106( | ὑμεις] ἡμιςסוג (06טמב ססממנמה 22
 || .  3/*" [επωνυμίιοις ᾳ | οπὶ ὑμων 6007605סמ :₪  τοινὺνסטש]

ὑμων} ἡμῶν 5 | ἐπίσημον ἡμεραν ον ₪א 6 6ק 6* | ἡμέρας 5* | 

577. ΝΟΙ,. 111. 1. 

τὰ 0 δδε, ες. 



ΕΣΘΗΡ 5 עז 

Β ἔχων χρυσοῦν καὶ διάδημα βύσσινον πορφυροῦν" ἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σούσοις ἐχάρησαν. 15700 δὲ τό 
Ἰουδαίοις ἐγένετο φῶς καὶ εὐφροσύνη "7 κατὰ πόλιν καὶ χώραν οὗ ἂν ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα, 00 κι 
ἂν ἐξετέθη τὸ ἔκθεμα: χαρὰ καὶ εὐφροσύνη τοῖς 100804006, κώθων καὶ εὐφροσύνη" καὶ πολλοὶ 
τῶν ἐθνῶν περιετέμοντο καὶ ἰουδάιζον διὰ τὸν φόβον τῶν "1006000. 

τ: Ἐν γὰρ τῷ δωδεκάτῳ μηνὶ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν ᾿Αδάρ, παρὴν τὰ γράμματα 
τὰ γραφέντα ὑπὸ τοῦ βασιλέως. “ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἀπώλοντο οἱ ἀντικείμενοι τοῖς ᾿Ιουδαίοις" 2 

οὐδεὶς γὰρ ἀντέστη, φοβούμενος αὐτούς. 3οἱ γὰρ ἄρχοντες τῶν σατραπῶν καὶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ 3 
βασιλικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τοὺς ᾿Ιουδαίους' ὁ γὰρ φόβος Μαρδοχαίου ἐνέκειτο αὐτοῖς. 

 אפ 00 10+

2 ἀντικιμενοι 5 
 0 ₪55 | πεντακοσιουΞ} φ' 5ח6אזועסש 6

ἐνέκειτο Ὑαρ 0 φοβος μαρδοχαιου (μαρδοχαιος ο φοβος ἢ) 1 | 
ο /60[ οτι 0 וא | ενεκειτο] ἐπέκειτο ןוא : (προσεπεσε 44) | αυτοι5] 
 0 γὙαρ )+0 2) μαρδοχαιος πορευομενος\טש6דס 66 + = 2

4 προσεπεσεν] 6ח67606ע 5%: 206000006 הז | τὸ προσταγμα] 
 [ τὴ ν | βασιλειαקוד 3[: /?לוסלשלו 4 | חס ף] ספ(

0100/00 005 0: + αὐτου ἀρραπθξ(υϊά): + 47/0 (Ὁ: - και 
εμεγαλυνετο 2 

 + καὶ επαταξαν οἱ 40000406 πληγὴν εν πασι 70ןגכ 5
αὐτῶν πληγὴν μαχαιρας και αναιρεσεως ) + αὐτων 2) και ₪; 
καὶ 6700760 εν τοῖς μισουσιν αὐτοὺς κατα τὸ θελημα αὐτων. 

0)55 +%( 
 סמו 6--19 %

6 και---πολει] 702 ἐπὶ 59/2 (Ὁ | αὐτὴ τὴ πολει Β] σουσοις 
5" α(-σοι 6*)כ [ο5: σουσοις τὴ πολει ΑΝ 85..3(-λι) χεὶ] ₪ | סב 
αἀπεκτειναν 5* | סה οἱ 5ו[ | ιουδαιοι] + και ἀπωλεσαν 55518 | 

 %2: οπὶ 1835 | πεντακοσίους] δέ[  πεντακοσιοὺς₪ע8205] ספ(
»ἐῤέμαρίέμία 85 

ἀρסזח 7--9  
'7 τον τε] τὸν δε :ג και τὸν 2 | φαρσαν και 600 [ φαρσαν- 

νεσταιν 5: φαρσανεσταν ΑΥ: φαρσαννες 45: φαρσανες σ᾽: φαρσεν- 
δαθα τ: φαρεσενδαθα ἔ: φαρεενδαθαν %: | /700/000002/002 0 | 
Φαρσαν} φθαρσαν Ν: φαλσαν ἃ [| καὶ 15 Β] סוג Ν τὰῖ] | 
νεσταιν} כז τὸν :וא νεσιαν ἃ: ἰστὴν ץ  δελφων] δελῴον ἃ: 

22/0 {Ὁ : αδελφων ΝΒ": τὸν αδελῴων 55%: τὸν αδελῴον 

ἐκ (δελ.) | φασγα] φαγα Α: φαστα ₪: φαγγα ν: φιαγα 
 5  λαρον 00: τὸν ασιφαθα ἔ: τὸν αειῴφαθα 2: τὸν*(טו6):

νασηφαθα % ι 
8 φαραδαθα ΒῚ φαρααθα 9: θαρδαθα 50: βαρδαθα Α: 

ϑαγαίλα 6070: δαγάας Ὦ: τὸν φουραθα 2: τὸν φουαθα |): 
φαρδαθα Ν τε}] | סתב) καὶ 2%--)0( ἔαβουθαιον 71) | βαρσα ἘΒ] 
βαρεὰλ Αϑ(αϊά): βαραια ἃ: αδαλια 2: τὸν ἀδαμα %: דסש % 
]: βαρεα א[ τοῦ] ₪ | σαρβαχα] σάρμαχα :%קף σαρῴαχα τ: 
(σαραβαχα 536): σαρμαθα ἃ: δαγεάαα 07)010( : τὸν 0000000 2: 
τον 000006 %(0ו-)] 

9 ρουῴφαιον καὶ μάρμασι ν | μαρμάσιμα ΒῚ μαρμασιμνα Α: 
μαρμασιαν Ν: :וסקס וו ד μάρμασαμ :ג μαρμασιν ראש : “αν 50»: 
Έ: 1/0004 00)010(: σάρμασιμ קו σααρμασιμ 45: (σαρμασιν 
74): τὸν φαρμοσθα 2: τὸν ἀριλαθα %: τὸν ἀριεναθα ]: μαρμασιμ 
  | ρουφαιον ΒΒ] ρουῴανον Α : τὸν ἀρισαὶ 21 τὸν ἀρησαι Καὶזו! .5
τον ἀρισαει : ἀρουφαιον 14 το}}] 606 | ἀρσαιον] ἀρσεον 88: 
τὸν 00004 21 τὸν ἀρηδαι >: τὸν 000066 ] | ζαβουθαιον ζαβου- 

26 

τρεισκαιδεκατὴ 8א ג [ 
βασιλια 84  

- 4 προσέπεσεν γὰρ τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως ὀνομασθῆναι ἐν πάσῃ τῇ βασιλείᾳ. Ἵ 6 καὶ ἐν αὐτῇ 
τῇ πόλει ἀπέκτειναν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἄνδρας πεντακοσίους, 7τόν τε Φαρσὰν καὶ Νεσταὶν καὶ Δελφὼν 
καὶ Φασγὰ ϑκαὶ Φαραδάθα καὶ Βαρσὰ καὶ Σαρβαχὰ ל καὶ Μαρμασιμὰ καὶ Ῥουφαῖον καὶ ᾿Αρσαῖον 

15 εἰδοντες 5 
3 βασιλεικοι 455 | 066אוז 5 

 תא 530 - ]1 ןק-5וניץוא 2073 ( 38,)

αερινην 5=*2[ | εχων] )קספ χρυσοὺυν 5551% (6שסץ)2: סמו ἀρ | 
βυσσινον πορφυρουν εἰ ὄγεείρτενη (ὄγεσινε 312( 3 | סזח > 

ἐχαρησαν 4/2 | εχαρησαν} כז ευφρανθησαν και % : + και εὐῴραν- 
θησαν 52 

16 τοις δεῖ οτι τοις Αἴ | סות φως και ἀρ | ευφροσυνη] - και 
αγαλλιαμα και τιμη 5--{Κ2: + 60/0/90 δἰ <0702020022070 38} 

17 κατα---χωραν»] κατα χωραν καὶ χωραν και κατα πολιν 

[κχί + καὶ πολυ) | πολιν] קז πάσαν ἃ | סתו סט 19--(0000ושע) 
 19--הק00ד  οὐסמו |  2" ἀρסמ סט 1"--+7קסטעש] | (71

 [ τὰβ 4 | εξετεθη το---εκθεμαתאססקוא/ | ₪> 19] ₪ 5טק
ο λογο: του βασιλεω: και τοεκθεμα εξετεθη 5>*1%2 | το προσταγμα] 

 |  15---εκθεμα 5." ν0Γ35 | αν 29[ 66 ΑΝερτסט  66 | οτὰדק(
 | 5"וא 0070702 1/2 | οτὰ χαρα---ἰουδαιοις ,3העלו [ εκθεμαדס

χαρα και ευφροσυνη] εὐφροσυνη και χαρα 55162 | τοις---ἰουδαίων 
 וא:  και εὐφροσυνη] χαρα τε και κωθωνאש0ש+ | *\/  τᾶςמק

ἐνῴροσυνην Α": αγαλλιασις 5'*קז | περιετεμνοντο Αλϑ. 54 (0טנ) 

{πκί- γωντοὴρ -υἱῖν, | ενιουδαιζον 5" | δια] קז καὶ 5* | φοβον] 
  ἐπ+דסש { 1/2 | ιουδαιωνל  “ας ἐγαί αὐμέγσεςקו +
ἄντοῦυ: ΚΖ 

1% 1 οπὶ ἐν---(1) 0000400? א 4/7 | סה γαρε | μηνι סזמ 3.5: 
 :060 : τῇ «γ΄ ἀρ)ףפוא  τηכז  0 μην αδαρ 2 | τρισκαιδεκατηב05 +
τρισδεκατη 7: τεσσαρεσκαιδεκατὴ 5" [08-0000 | 0%[ 0 552 | 
 { | βασιλεωςןא  παραטחס] |  ἀρטחס  τὰ γραῴενταוז | סזח ₪267
+ καὶ τὸ δογμα αὐτου ποιῆσαι 52 

2 ἐν--ἡμεραῖ כז καὶ לא : καὶ ἂρ: φιο 000 1/" | αὐτη] ταυτὴ 
₪ | ημερα] שק 5* | απωλοντοῖ קז ἡ 95.5.52 | οι} ΡΓ πάντες :ז 

  καιםטזשש  τὸ κηριευσαιוז + :[  α' | ιουδαιοιἾ + ]6... καὶסזמ

εξεστραφη αὐτὴ ἐστιν ἐν ἡ κυριευούσιν οἱ 400006 00706 εν τοις 
μισουσιν αὐτοῦ 2 (τὺ Ἅ) | סזמ οὐδει:---αὐτοὺυς ₪ | οὐδει:Ἶ כז 
και ἐξεκελησιασθησαν οἱ (ο 6% + 15) ιουδαιοι (ιδ- 2) ἐν ταις πολεσιν 
αὐτῶν ἐν πάσα: χώραι τοῦ βασιλεὼως αρταξερξου ἐκτειναι χειρα 

ἐν סזמ) %( τοῖν ἔηγουσιν ἀγέλειν αὐτοῦ: %2)502 4.) | סמ γαρᾳ ! 
ἀντέστη ἐκατα πρόσωπον αὐτῶν )₪ 6% סט τὴ) 5. “ΓΚ | φοβου- 
μενοι αὐτου! סזו ἐπέπεσεν ὁ φοβοι αὐτων ἐπι πανται τοὺς λαοὺς 
Παιίεπσεσεν) | | φοβουμενονῦ φοβουμένου: 5.1: φοβουμενοι 8.5: | 
αὐτοί 6*%* 

 : Γ | σαγραάπιων ] ]0% | οἵὴ και 19---γὙραμμάτειו"  γὰρסות .9
ἄρ | οἱ βασίλικοι γραμματειαἾ οἱ γραμματεῖς οἱ βασιλικοι 2: 

 - εἰ τεγίδαε ₪ | βασιקו ]קו  καὶ οἱא[!
λικοι βασιλει 5* | דו שיזמו 5* | זסטו ιουδαιου:Ἷ αὐτου: ἀρ: 
ἄνα ל: קוו 1" | סזח 6--םטזסוו ἀρ | ο---ενεκειτο 
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δέκα υἱοὺς ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου Βουγαίου τοῦ ἐχθροῦ τῶν ᾿Ἰουδαίων, καὶ 89דסטפ ' καὶ Ζαβουθαῖον,וס  
διήρπασαν 11ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ἐπεδόθη τε ὁ ἀριθμὸς τῷ βασιλεῖ τῶν ἀπολωλότων ἐν Σούσοις.וו  
᾿ἸΞεῖπεν δὲ ὁ βασιλεὺς πρὸς Ἔ;σθήρ ᾿Απώλεσαν οἱ ᾿Ἰουδαῖοι ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἄνδραςוב  

 ו πεντακοσίους" ἐν δὲ τῇ περιχώρῳ πῶς οἴει ἐχρήσαντο; τί οὖν ἀξιοῖς ἔτι καὶ ἔσται σοι; 13καὶ Ἵ ף
εἶπεν ᾿ΒΕσθὴρ τῷ βασιλεῖ Δοθήτω τοῖς Ἰουδαίοις χρῆσθαι ὡσαύτως τὴν αὔριον, ὥστε τοὺς δέκα 
υἱοὺς κρεμάσαι ᾿Αμάν. τ᾿ καὶ ἐπέτρεψεν οὕτως γενέσθαι, καὶ ἐξέθηκε τοῖς ᾿Ιουδαίοις τῆς πόλεως14  
τὰ σώματα τῶν υἱῶν ᾿Αμὰν κρεμάσαι. ᾿ϑκαὶ συνήχθησαν οἱ "10086406 ἐν Σούσοις τῇ τεσσαρεσ-15  
καιδεκάτῃ τοῦ ᾿Αδὰρ καὶ ἀπέκτειναν ἄνδρας τριακοσίους, καὶ οὐδὲν διήρπασαν. "οἱ δὲ λοιποὶו6  
τῶν ᾿Ἰουδαίων οἱ ἐν τῇ βασιλείᾳ συνήχθησαν καὶ ἑαυτοῖς ἐβοήθουν, καὶ ἀνεπαύσαντο ἀπὸ τῶν 
πολεμίων: ἀπώλεσαν γὰρ αὐτῶν μυρίους πεντακισχιλίους τῇ τρισκαιδεκάτῃ τοῦ ᾿Αδάρ, καὶ 
οὐδὲν διήρπασαν. 17καὶ ἀνεπαύσαντο τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός, καὶ ἦγον αὐτὴνוך  

ι8 ἡμέραν ἀναπαύσεως μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης. 1501 δὲ ᾿Ιουδαῖοι οἱ ἐν Σούσοις τῇ πόλει 
συνήχθησαν καὶ τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ οὐκ ἀνεπαύσαντο" ἦγον δὲ καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην 

[5 τεσσαρισκαιδεκατὴ 137 | αἀπεκτιναν ὃ 
18 πολι 555 | τεσσαρισκαιδεκατη 1 

 , 586-( Κρ(ᾳ)γβανννΖΟ3Εא \

ΒΑ προσεταξε...ο βασιλεὺς [08 |וא :  βασιλεὺς0(טו6): +6  
γενεσθαι] γενηθηναι ουτως )%2 | εξεθηκεῖ ἐπεθηκεν 5* :סטזשפ  

 2007 Ὁ | τοὺς ιουδαιοὺυς) ]יא | (דח5--(ז5) [τριακοσιου5 דו
τεσσαρεσκαιδεκατὴ τοῦ ₪007 και ἀπέκτειναν 0/0008 τριακοσιοὺς 

των υἱων 000 760004 και συνη-דש 00070  τῆς πολεως και 
της--σωματα 5* | της236( | סוזה  χθησαν οἱ ιουδαιοι εν σουσοις 

 דיס\6₪5] ἐχέγα וקל [Ὁ | κρεμασαι) ןכז דסש 2: + 64 ξυλου צץ
15 εν [שסטשסו ΡΥ οἱ ΤΥ: סטשסופ פט זג8 4": (סממ 71) | τη] 

ΡΓ τη ἡμερα ἔχ: סזה ἃ | τεσσαρεσκαιδεκατη] ιδ΄ 00 : τρισκαι- 
δεκατὴ 5%: τριτὴ καὶ δεκατη ]: τρισκαιδεκατη ἡμερα % | αδαρ] 
ΡΓ μηνος {Κ2ξξ:: αδερ יא : μηνος 5": Ἐμηνος 8.:.8 | απεκτειναν] 
+ οἱ 40080006 εν σουσοις 351% : + 06 6 σουσοις 4000000 2 | 5 

 |  τριακοσίους {ΚΖ | τριακοσιουΞ] διακοσιους ἃ: τρισχιλίους τספ(
και οὐδὲν διηρπασαν} ρΡοβί )16( εβοηθουν 15: και εἰς διαρπαγὴν 
οὐδὲν διήρπασαν οὐδὲ εξετειναν τας χειρας αὐτων )%2 {εἰς διαρ- 
παγὴν )ןכספ αὐτῶν 2 | סט06ש 2 | διηρπασεν εἶ | οὐδε] και οὐκ 2[[ | 
οὐδεν] ουὐθεν ΑΥ: οὐδενα וג | ἡρπασαν τ 

16 οἱ 29---βασιλεια}] סמ ἀρ: + 6070460000 25 | οἱ 29] των 
 συναχθεντες Αἴκ : αχθεντες 2 | 4 [06 | συνηχθησαν και]וא

εβοηθουν] εβοηθουν 6007009 περι της ψυχης εαὐτων (- τη τριτὴ 
και δεκατη του μηνος ₪060 [) {ΚΖ: + περι της ψυχης αὐτων ₪68 | 
 | 60 | εβοηθησαν + | ανεπαυσατοαῖעזסטפ |: 6 טד ץ ]6007005

  : πολεωνא ] 60 --)17( ἀανεπαυσαντο ) | πολεμιων] πολέμων 06סומ
 |  (80 επτακισμυριοι [08טקוסט] |] * | αὐτων] δυνατων 5ג

πεντακισχιλιους} ΡΥ καὶ 6: και εἰς διαρπαγὴν οὐκ απεστειλαν 

τας 6005 םטדשע 59%2 ἴΐκαι εἰς διαρπαγην} οὐδὲν διήρπασαν 
59.4}} | (οπὶ τὴ 29--0060 71) | דסט αδαρ] του αὐτου αδαρ 
56%: τοῦ μηνος ₪060 Κῶ: סמ 5* | 0060 ו | και οὐδεν διηρ- 
πασαν} כז καὶ τεσσαρεσκαιδεκατη 5*: 2סמו /45%90%קז | διηρ- 
πασεν 8 

 --- τηסוג |  ἀνεπαύσαντο ΑΥ̓סו | ( και 1τ9---μήνος 71(סומ 7'1
μηνος ἂρ | του )ספ αὐτου 5 | סומ 6טזסע ]% | καὶ 29] כז καὶ 
οὐδὲν διήρπασαν και ἀνεπαύσαντο τὴ (7ד6000060%א0006א0ד τοῦ 

αὐτου μήνος Α | αὐτὴν] τη ιδ' ἀρ | ἡμεραν} קז τὴν 5 | סוה) 
μετα---ευφροσυνὴς 71) οὶ μετὰ χαρας % 

 א:  καιדסטזס  | 06 δε] δια γὙαρסוג (0%טמג ססוממהה 6%ק 18
 | *  5חס\ τὴ 6סמ | ( εν 74(סמנ |  οἱ 29 Αδευνῃסמ | 2 6+
συνηχθησαν) - τὴ ך και + του αὐτου 59%: {τη τρισκαιδεκατη 

του αὐτου μῆνος ἀδαρ 2 | סזמ) και 19---εὐφροσυνης 71) | καὶ 15] 
αὐτοι 5: οἷ :טצ +070 ₪ | τεσσαρεσκαιδεκατὴ) Ἔ του αὐτου 
5%%2: τοῦ 6000 55 | καὶ οὐκ] סומ ,\5*%?]א 267: סומו οὐκ 06(5 | 
ηγον---πεντεκαιδεκατὴν] και τὴν πεντεκαιδεκατὴν διηγον αὐτὴν 2: 

και τη πεντεκαιδεκατη γον ) | τη πεντεκαιδεκατὴ 5* 

4--} 

  5 | εξεθηκεν Αסטזש 14
17 τεσσαρισκαιδεκατη Β' 

12 πολι 5% 
16 πεντακισχειλιοὺυς Β 

θαιθαν 11866 ןוא )₪10( : ἕαβουδεθαν 8: ζαβουγαθα Α : 86 
(Ὁ: {(ζαφουδαιδαν 52): τον ουαιζαθα 2: τον οὐαζαθα )% 

  αμανסמג |  καὶ ἀρכז [ τους--αμαδαθου 71) | τους(סוג 10
ἄρρᾳβ | סח ἀμαδαθου βουγαιου %  αμαδαθου] קז שוסטש 6 
).477607070/01(16: 20000600 Ασρν: 600000000 5. "(υἱ4) | βου- 
γαιου] כז καὶ ἀρ : ΡΥ του Α : βουγεου 55% : βουδεου 5* : βουγαιον 

  του εβουγαιου ἔ: του γωγαιου 2 | τους εχθρους ν | του] τωνג:
τοὺς 5* | ιουδαιων] + ἀπέκτειναν ,\ 5%*%(-אדש-)(5207(ט10) | סה 

  καὶ ἃ | διηρπασαν εν τὴ διαρπαγηסמ |  ἡμέρα ἀρאסש(--(11)
οὐκ απεστειλαν ταῖς χείρας αὐτων |: εν τοις σκυλοῖς οὐκ απεκ- 
τειναν τας χειρας αὐτων 2: + 116785 כי סוד = (Ὁ 

11 αἀπεδοθη ἴρ | ז6 6008"5] סח 155582605: δὲ Ν 16![ | 
 דש  ὁ Α | τω--σουσοι5] των ἀπολωλότων εν 6000005 τὴ πόλειסומ

βασιλει )%2 | סזמ τω βασιλει 6 | ἀπολομενων ν  σουσοι5} - τη 
πολει 7 

 | 8 ΑΥζΖ"(טו6): סת  ἂρ προ] τηסוג 60ח6--חס\6 19
εσθηρ] αἰσθὴηρ ג: + דו βασιλισσὴ 5%%2: + τὴν βασιλισσαν 1% | 
απωλεσαν---πολει}] εν σουσοις Τὴ πόλει εφονευσαν οἱ ιουδαιοι 
(ιδ- 2( και ἀπωλεσαν ]%2 | «ουδαιοι] + καὶ εφονευσαν 55% | εν 
19] ΡΥ 0 [צץ | זמ 19--ח6ץד0א0(00שפ ανδρας πεντακοσιοὺς εν τὴ 
πόλει 06[ | סמו τὴ πόλει 5* | ανδρας πεντακοσιου:] πεντα- 
κοσιους ανδρας καὶ τοὺς δεκα טוסטצ αμαν {ΚΖ | ανδρας5] ανδρες 

 : τ καὶ τοὺς ι΄ υἱοὺς αμαν 8.8]ו | ח6ץזטאסט(סטפ] 0 ἀνδραה'כ:
δέ σεῤίμαρένία Ἐ, | εν 45---εχρησαντο] 00/06/0070 ἐη 

 |  βασιλεως )2זסט + :  ₪ | περιχωρω] χωρα Αסזה : ἑοέα 600שוקו
πως οιει] πόσοι εἰ 6: 700009 \9')0 19 :6א ססזצ ₪10) ל 
εἰ *ז | 06[ ₪6 5*: σοι ₪ | 6אקמששץז0] קז οτι :א κεχρηνται 
,\3%05: κεχρησθαι τὸ | τι---σοι] כז καὶ εἰπὲν 0 βασιλεὺς τὴ 

εσθηρ ἀρ(44) סמה] ο---εσθηρ 0* | τη] προς 44}: και τι το αἰτημα 
σου και δοθησεται σοι ἔ: και τι דס αἰτημα σου και δοθησεται 
σοι Καὶ | זו ουν] και τι Α: καὶ τὶ דס αἰτημα σου και δοθησεται 

σοι καὶ τι 2: סו σοι (Ὁ 
18 εσθηρ] )קספ βασιλει ]5: αἰσθηρ ἃ | τω βασιλει] (αυτω 

  2 | δοθητω -- αὐριον] εαν τω βασιλει (- αγαθον Κ)סמו :(44
φανη δοθητὼ τὴν (τὴ 2( αὔριον τοις 400004008 (οὔ %: + τοῖς ?( 
εν σουσοις χρησασθαι ὡσαντως κι | χρησθαι] χρηστε "ס : 

χρήσασθαι 55506 705 | τὴν] τη 8:8: καὶ τὴ 0825 | ὡστε] 
ὡς 52: και כ | δεκα] δωδεκα ]: סמג ,\ז | κρεμάσαι 0 

  αμαν κρεμασθηναι \1: 020 κρεμασθηναι 67% ξυλουאפ*גט]
55%). [κρεμασθηναι αμαν 55: | κρεμασαιν | επι] זסע+ )[: 
αμαν 6001 

 - καὶ 19-7660004 ,\ | επεסו |  ἀρסוה (ס0(טתג ססמוממה 14
  επεταξεν 0 βασιλεὺς ΚΖ: ἐνεῤεγαιεΐב"( *ה:  [ ἐπεστρεψενד6/6ש

27 
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Β μετὰ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης. 19860 τοῦτο οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι οἱ διεσπαρμένοι ἐν πάσῃ χώρᾳ τῇ ἔξω το 
ἄγουσιν τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην τοῦ ᾿Αδὰρ ἡμέραν ἀγαθὴν μετ᾽ εὐφροσύνης, ἀποστέλλοντες 
μερίδας ἕκαστος τῷ πλησίον. οἱ δὲ κατοικοῦντες ἐν ταῖς μητροπόλεσιν καὶ τὴν 6 καὶ ( τοῦ ᾿Αδὰρ 

ΕΞ εὐφροσύνην ἀγαθὴν ἄγουσιν ἐξαποστέλλοντες μερίδας καὶ τοῖς πλησίον. “5 'Ἑγγραψεν δὲ Μαρ- גס 

δοχαῖος τοὺς λόγους τούτους εἰς βιβλίον, καὶ ἐξαπέστειλεν τοῖς ᾿Ιουδαίοις ὅσοι ἦσαν ἐν τῇ 
᾿Αρταξέρξου βασιλείᾳ, τοῖς ἐγγὺς καὶ τοῖς μακράν, “'᾿ στῆσαι τὰς ἡμέρας ταύτας ἀγαθάς, ἄγειν τε גג 

52ἐν γὰρ ταύταις ταῖς ἡμέραις 3 τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην τοῦ ᾿Αδάρ' 
ἀνεπαύσαντο οἱ Ἰουδαῖοι ἀπὸ τῶν ἐχθρῶν αὐτῶν' καὶ τὸν μῆνα ἐν ᾧ ἐστράφη αὐτοῖς, ὃς ἦν ̓ Αδάρ, 
ἀπὸ πένθους εἰς χαρὰν καὶ ἀπὸ ὀδύνης εἰς ἀγαθὴν ἡμέραν, ἄγειν ὅλον ἀγαθὰς ἡμέρας γάμων καὶ 

53 καὶ προσεδέξαντο οἱ 23 εὐφροσύνης, ἐξαποστέλλοντας μερίδας τοῖς φίλοις καὶ τοῖς πτωχοῖς. 
Ἰουδαῖοι καθὼς ἔγραψεν αὐτοῖς ὁ Μαρδοχαῖος, “πῶς ᾿Αμὰν ᾿Αμαδάθου ὁ Μακεδὼν ἐπολέμει 4 
αὐτούς, καθὼς ἔθετο ψήφισμα καὶ κλῆρον ἀφανίσαι αὐτούς, Ξ5Ξκαὶ ὡς εἰσῆλθεν πρὸς τὸν βασιλέα 5 
λέγων κρεμάσαι τὸν Μαρδοχαῖον: ὅσα δὲ ἐπεχείρησεν ἐπάξαι ἐπὶ τοὺς ᾿Ιουδαίους κακὰ ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἐγένοντο, καὶ ἐκρεμάσθη αὐτὸς καὶ τὰ τέκνα αὐτοῦ. “ὁ διὰ τοῦτο ἐπεκλήθησαν αἱ ἡμέραι 6 

19 τεσσαρεσκαιδεκατην] τεσσαρισκαιδεκατὴην Β΄: τεσσεαρεσκαιδεκατὴν 5* | μετα ΑΒ | סב οἱ 39---πλησιον 29 Β" 
21 αγιν 5 | τεσσαρισκαιδεκατὴν Β᾽ 

+6 αὐταῖς 09%: - οὐ 20770042 20000 3 | οἱ] 0 6א ι χὰ | οπὶ απὸ 
19 5*3/5 | καὶ 197 00/07 31: + 00 (Ὁ | εν ₪[ ανω : 
φεὶ 3 | ἐστραφη] εγραφη 50ז*צ073*2) | סו ספ. ἣν αδαρ 4136 | 
05[ ὡς 6* | αδαρ] ₪860 :א 0702 5* | οἵη απὸ 25--μεραν 52 | 
πενθους} οδυνης 411 | ΟἿ καὶ 25--ἤμεραν כט | οδυνης} πενθους. 

  Α | ολον ἀγαθας ἡμερας] 5טזשפ + [ παθοὺς ἴ | ἀγεινהז:
 |  60סוזה :₪  ολον ἀγαθὰς Α | ολο»] ολας ἀρ: 0 λαοςסוזה :30 40/05
 [ 5 12 | εὐφροσυνη5טד  εἰς Νοε͵γνν : ἀγαθὸν ποιησαιכז ]406₪5/₪
εὐφροσυνὴν 5* : זמ ἀρ | εξαποστελλοντας ΒΝ 5{}5] (ΡΥ καὶ 44): 
εξαποστελλει τας ἃ: ἀποστελλοντες τ: 7017/07 3] )0( : εξαπο- 
στέλλοντες Α = 2611 | μεριδα ₪"06 | τοῖς 19[ תא 
(-ς .3/( δὲ סזמ) 3,5) 3, | τοῖς 29] כז δοματα ἔχ | πτωχοι5] + 
ογρλαριῖς οἰ κἱάμὲς 0 

28 προσεδεξαντο} προσεγραψαντο הק | (οπὶ οἱ 74) | 
ιουδαιοι] “οσα (οσοι 2) ἡρξαντο ποιειν 17: 1000001 (-ἰδος 3,1.) οἰ 
000707 0/0 | καθως] οἱ πε 3]: 31? | 

 - 3/9 | 0 μαρδο+קנ μαρδοχαιος )2: + 2000 1/5: 6₪ט705] ןכספ(
 ומ+ ]וח אי?  : ος/\0*0ק  3: οὔ 0א6ו05] סח

 |  πω-:---[(27) χρησονται 3, | πὼς αμαν] ,4769 7100 07סוג 24
  0קז [ | ἀμανסמ ג :60 περὶ ἂρזז) צל:  ΑΝίο 6%חשפ] סחשפ

ΒΖ | סמו ἀμαδαθου 0 μακεδων ἂρ | αμαδαθου] כז καὶ 5: קז 
  0000000 Θ΄": ομαδαθου 1טוספ [?2000: 22000000 /\קאא:

αἀμαδαθου 0 εβουγαιος 89:5: + 0 βουγαιος ז | 0 μακεδων] "סנה הט : 
  οςןכז  ὁ Α | μακεδων] μακαιδων Ν᾿": γωγαιος 2 | εἐπολεμειἿסומ

ἀρ: πολέμει ἃ | αὐτοὺς 19] αὐτοῖς :5"שע τοὺς ιουδαιους .\1207 | 
 (סות |  ἐγένοντο ἀρ | καθω:] καὶ ὡς Αϑοδίγχסח א6005--(25)

ψηφισμα καὶ 71) | κληρον] εβαλεν φουρ 0 ἐστιν κληρος ₪6 
(φρου)Σ | αφανισαι] ἀπολεσαι Αϑολῇ, 

25 (οπὶ καὶ ιϑ'τομαρδοχαιον 71) | κρεμασαι] κρεμασω צג 
κρεμασατε ᾧ | οἵὴ τὸν 25 ἢ | δε τε 5 δ: סה ,\ | (επεχειρησεν 
εἐπαξαι} ἐπεχειρισε πραξαι 71) | ἐπεχειρησενἾ ἐπεχείρησαν ₪": 
επιχειρισαι 2 | ἐπαξαι---τουδαιου:} ροϑὲ κακα ]: κακα ἐπαγαγειν 
ἐπὶ τοὺς )0000000% ἐπὶ τοὺς 400004008[ τοὶς ἰουδαιοις Α(-δαιους 
Α)7ὰ: 20 602 60 | סזמ ἐπὶ ז | ἐγένετο \0 | οπὶ καὶ 29 Αὐ | 
ἐκρεμασθὴ] ץ6ק זו+ +6 ξυλου ἂρ | τὰ τεκνα] οἱ 06 ἀρ | 
αὐτου] ἐ ἐπι τοῖς ξυλοις 5.08 (4): +6) τὼν ξυλων ΑΘΟΡΓΖΟΓ: 

 א  τ ξυλω+דו
 [ 71) | ὁπὶ αἱ ἡμέραι αὐται /\ | αυται(סומ (0(טומ 60זמזמא 26

28 

20 εξαπεστιλεν 8. | βασιλια 5 

 גב א 580 -] כז פורה 353(

19 δια) ἐ γαρ .45'/012 | 2סתה סטש 5" (ז | οἱ 19[ 0 εχ ε ?* | 
οἵη 66 2% Αϑαῦνν | διεσπαρμενοι] διεσπαρμενοι οἰκουντες 5. 2 
[εσπαρμενοι ] | סואסטעד65] ןכז καὶ ἔ: כז οἱ 2} | οπὶ παση Ατ(ζ | 

χωρα] כז τη Αἀείκρτξ | סומ τῇ εξω 5*%20/ | τὴν τ ---ευφρο- 
συνη:] τὴν ἡμέραν τὴν τεσσαρισκαιδεκατὴν του μηνος ἀδαρ μετ 
εὐφροσυνης καὶ ποτοῦ ἥμεραν ἀγαθὴν {κ2 [την τεσσαρισκαι- 
δεκατην] τεσσαρισκαιδεκατὴη ]: ιδ' % | ἡμερα ἀγαθὴ )[ | τη 
τεσσαρεσκεδεκατη ἃ | τὴν 19[ ΡΥ καὶ ז\/ | του ₪000 19 ρΡοϑβὲ 
ἡμέραν ἂρ: סות 6* | αδαρ 19[ αδερ וא : μηνος 5* (αδαρ Βιρταϑοῦ 
5>*( | (οπὶ ἡμέραν ἀγαθὴν 71) | εὐφροσυνης] + καὶ ποτου 56% | 
μεριδας 195] μεριδα 5." Ἐαϊ4) : + τοῖς μη εχουσιν --00705ץ | סה 6א 
καὶ 390 | οπὶ ἕκαστος 0, | τω] τοις 40: {τον 236) | πλησίον 
15] πλησίω ] | οπιὶ οἱ 35-- πλησίον 15 Β"ΚΖΈ [05 (6טו) | και 19] 

 :  ἀγουσιγ | τὴν ε' και ( τὴν πεντεκαιδεκατὴν ΑΝί(τη Ν᾿ ρῆχαυקז
Τὴν ιε' ἀρα: τὴ πεντεκαιδεκατὴ 5: τὴν πεντεκαιδεκάτην ἡμεραν 

οεἶνν | αδαρ 19] 4862 :א ἑημεραν Ναάρῃρδιι | ευφροσυνην] 
ευὐῴροσυνον ₪ (ο 15 6% :(60זז εν εὐφροσυνη ₪: ἠἡμεραν 

ευῴροσυνης Αϑίτ(Γ(υἱ4)  οπὶ ἀγαθὴν 29 06]א | οπὶ ἀγουσιν 
ὙΑΥ | זמ εξαποστελλοντες---πλησιον 29 ἂρ | εξαποστελ- 
λουσιν 5* | μεριδας: 15] μεριδα 5" | סו καὶ 395 ΑΝϑαοε- 

 זוג א
 | * 8דסטנ] ומס6ק זסעז | ( ἐγραψεν---(11) πτωχοις 71סוזה 20

ἀπεστειλεν /\ | οπὶ τοῖς 15-- βασίλεια ἂρ | 0006 ἡσανἾ οι εἰσιν 
/5** | ησαν εἰσὶν ἔτχ: סה % | ἀρταξερξου )ןכספ βασιλεια ]2 

(ἘΣ | κακραν} πόρρωθεν τ 
21 στησαι--αγαθα:] 0000 /20/0//470 εἰ 4/0: 000: ףעיי | 

στῆσαι % | |זמטזמו קספ 070008 ν | τεῖ δε ז: סומ Α | τὴν 
  τη τεσσαρεσκαιδεκατὴ 5. 11/7" : τὴν ἡμέρανדול קי04404א0ד7ש)

τὴν τεσσαρεσκαιδεκατὴν τοῦ %ןגמעס ₪007 )2 ἵτην τεσσαρεσκαι- 
δεκατην»} τεσσαρισκαιδεκατὴ ][|: τὴν ἡμέραν τὴν ιδ' Κι: דסט+ 
μηνοῦ 7 555 | καὶ τὴν πεντεκαιδεκατην) εἰ ₪/קווולו 2018 

 [06 | πεντεκαιδεκατηνק  : ον(טו4) " ὁπ τῇ | τὴν 15] τῇ 5עא":
  ἡμέραν (Ὑ τὴν 1) ἔχ: ἡμέραν πέμπτην και δεκατὴν 5.5.5. | τοῦקז

αδαρ)ὶ τὸν ₪002 τ: τοῦ ἀγαρ 5": τοῦ μηνοῦ αδαρ \% : 0/0001 
  Ὧνלקולו )  Α τὸ ἀμοάρίνιο (-ιανι 4וחנה 1407 0": זה

 סזמ :  Αזטטז₪וו] סות  ἐν 15--(17} χρήσονται ᾿ς | γαρסוזה 20
γαρ 0/2 | ἀγεπαυσαντοῖ ρὲ ₪45 ΑΙ: כז 04 555; ἀνεπαύσατο \ ג" 

 : * 5סזח  {1 ὁ ἐν αὐτοῖς αὶ | οἱ ιουδαιοιἿםטזסו)  ἀγεπαυσανγο ἐνשו



* 3 ΕΣΘΗΡ 

αὗται Φρουραὶ διὰ τοὺς κλήρους, ὅτι τῇ διαλέκτῳ αὐτῶν καλοῦνται Φρουραί, διὰ τοὺς λόγους τῆς Β 
4] ἐπιστολῆς ταύτης, καὶ ὅσα πεπόνθασιν διὰ ταῦτα καὶ ὅσα αὐτοῖς ἐγένετο 37 καὶ ἔστησεν καὶ 

προσεδέχοντο οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἐφ᾽ ἑαυτοῖς καὶ ἐπὶ τῷ σπέρματι αὐτῶν καὶ ἐπὶ τοῖς προστεθειμένοις 
ἐπ᾽ αὐτῶν, οὐδὲ μὴν ἄλλως χρήσονται. αἱ δὲ ἡμέραι αὗται μνημόσυνον ἐπιτελούμενον κατὰ γενεὰν 

48 καὶ γενεὰν καὶ πόλιν καὶ πατριὰν καὶ χώραν. “8αἱ δὲ ἡμέραι αὗται τῶν Φρουραὶ ἀχθήσονται εἰς 
29 τὸν ἅπαντα χρόνον, καὶ τὸ μνημόσυνον αὐτῶν οὐ μὴ ἐκλίπῃ ἐκ τῶν γενεῶν. 39 καὶ ἔγραψεν Ἐσθὴρ 

ἡ βασίλισσα θυγάτηρ ᾿Αμιναδὰβ καὶ Μαρδοχαῖος ὁ 10080008 ὅσα ἐποίησαν τό τε στερέωμα τῆς 
(3ο, 31) 39 ἐπιστολῆς τῶν Φρουραί. 39 καὶ Μαρδοχαῖος καὶ ᾿Εσθὴρ ἡ βασίλισσα ἔστησαν ἑαυτοῖς καθ᾽ 
(32) 31: ἑαυτῶν, καὶ τότε στήσαντες κατὰ τῆς ὑγιείας ἑαυτῶν καὶ τὴν βουλὴν αὐτῶν. 3: καὶ ᾿σθὴρ 

λόγῳ ἔστησεν εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ ἐγράφη εἰς μνημόσυνον. 
. τ γραψεν δὲ ὁ βασιλεὺς ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῆς γῆς καὶ τῆς θαλάσσης. “καὶ τὴν ἰσχὺν 
αὐτοῦ καὶ ἀνδραγαθίαν, πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, ἰδοὺ γέγραπται ἐν βιβλίῳ 

3 βασιλέων Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον. 3ὁ δὲ Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα ᾿Αρτα- 

27 ἐστησε 5* | προστεθιμενοις 5 
2 ἀνδραγαθειαν 555 | βασιλιας 5 

 /\ א 580 -) \ קז פוגע 0786 1,

φρουριν ל : φουρειν {Ἰκ : φουρουρειμ 2 
30--Χ 1 θαλασσης 9.“סזמ  

30 μαρδοχαιοΞ] + οσα εἐποιησεν το τε 076066000 τὴς ἐπιστολης 

  καὶ χ5---στησαντες 71) | αἰσθηρὰ | εαὐτων 19] εαυτοὺυς(סמב | *5
85: ἔταυτα Καὶ | καὶ 35---(31) αἰωνα] סמ ἰκ : καὶ των טושע αὐτων 
και ἐπι του σπέρματος םטדשש דסט ποίειν τας ἡμερᾶβ των φουρειν 

 |  εν τοις καιροις αὐτων ] | καὶ 35---κατα] τα περι ₪19%8דסטדשע
στήσαντες} ἐστησαν ל | (κατα της υγιεια5] τα περι דפ 

74: τὰ περι τῆς βουλης 71) | υγιεια5}] υγιας 52: υγειας 
  : + αὐτῶν καὶ τας νηστειας τοῖ: -νηστειας τὴ | εαὐτωνןא3ס8]6-וא

29] αὐτων \53060[[5-2 | καὶ 45---αὐτων] (και υγειας αὐτων 71): 
 εαὐτων Α [ τὴν 5* | αὐτωνסב | της βουλης ₪5 ]  2סומ
 | ג\סץסש צץ : καὶ τὸ \5*26/ | αἰσθηραὰ | λογω] λογων 5סזה 81

ἐστησεν} ἐστησαν :א “αὐτὰ (10₪5000ט | εγραφη] εγραψαν % | 
μνημοσυνον} βιβλιον % : βιβλιον (μνημοσυνον καὶ αληθειας 2) 
του κυρωσαι τας ἡμερας των φουρειν (φουρουρειμ :) τουτων κατα 
τὸν (των 2) χρονον αὐτων καθως εκυρωσεν ἐπ αὐτοὺς (-του 2) 
μαρδοχαῖιος ο 0086405 και εσθὴηρ ἡ βασιλισσα και καθως ἀανεστησαν 
περι της ψυχης αὐτων και περι του σπερματος αὐτων τὰ ρήματα 
των νηστειων καὶ των κραυύγων םטדשע καὶ ἡ ρῆσις εσθὴρ ἐστησε 

  ρηματα τῶν φουρειν (φουρουρειμ 2) τουτων καὶ εγραψενדש

(εγραφη τὴ εν βιβλιω 5 
< 1 δὲ] τε :צ γὰρ Α | βασιλεὺς] + αρταξερξης 5. .3{κ2 | 

ἐπι] ןכז τελη Αϑέκζ: כז τέλει ץ | τὴν βασιλειαν] της βασιλιας 
5*: οἱ ἢ: {ζξαυτου 44) | τὴς γῆς 1206[ τῆς στεγης :א 

 :]  ταῖς γνησοιςקז ] γὴ9: ΑΝΘ 161| [τῆς 29ז τῆς ): τῆς 6סות

  ἂρסו
Ὡ סמו καὶ 15 65 | την---αὐτου 297 αγεγεμγεέξαία 091 8 

  50700) 33.) 0000001 γέχתק
  ανδραγαθιανכסף( [ (γι 6/0700 3...) 3 | αὐτου 19-לישקלפס-פנ0 17
ἀρ: αὐτης 5* | ανδραγαθιαν] כז τὴν 5]555060ץוש : 
 ( ΚΖ(-ש  | (οπι τε 44) | δοξαν] + μαρδοχαιουחגפעזס צ | *5
000 εμεγαλυνεν αὐτὸν επι {ΚΖ | סתמ τῆς βασιλειας ἀρ | εδου] 

 |  ταῦτα ₪592כז [ 5*: σἱομέ 3.5 | γεγραπταιסוג : καὶ 41102קז
εν βιβλιω] εν βιβλω ₪"06[: εν דש βιβλιω 4: επι βιβλιου (εν 
βιβλω 1%( λογων των ἡμερων )%2 | βιβλιω βασιλεων βιβλιων ἃ | 
βασιλεων] βασιλεως 5*32: οὐχ 06ק]קפטיא ₪ | περσων και μηδων) 
μηδων (μειδ- Κ) καὶ περσων {Κ2: 002007070 115: Τεγοαγενε ψθ κι: 

 א  μηδωνסוג

8 ὁ δεῖ 0 τε :2-1(גס6)]אט 0 γαρ 430: 6סז 0 8* | μαρδο- 
χαιο9}] +0 40080005 59% | διεδεχετο---αρταξερξην} δευτερος 
υπαρχων τοῦ βασίλεως αἀσσονηρου ἴ | διεδεχετο] διέχετο 2% 
διαδεχεται א | τον βασιλεα] דש βασιλειαν (10וג)6 : οπι βασιλεα 

ν | [דסש + μαρδοχαιον 2* | αρταξερξην] + α (ἐγ: 3..) 40 ἐἠα + | 

29 

26 κληρους οτι Τὴ διαλεκτ 51} 85ז 139% 
Χ 1 βασιλιαν 6% 

ταυται ἃ: αὐτου רן | φρουραι 19] φρουριμ 59%: φρουριν Υ: 
φουρειν ἴ: φουρουρειμ 2 | κληρου97 καιρους א | סמ οτι 0ק | 
τη---ῴρουραι 29] καλουνται τη διαλεκτω αὐτων φρουραι ΑΙ: φουρ 
καλουνται τὴ διαλεκτω αὐτῶν {2 (- οἱ κλῆροι και) | τὴ] 8ו₪ צ++ | 
Φρουραι 295] ןכע αἱ (16ט)*5 : + δια τοὺς λογοὺυς τῆς ἐπὶ διαλεκτω 

 -- τοὺς λογοὺυς 8 | οἴῃ και 1%סזמ |  καλουνται φρουραι νםטדשע
ταυτα ἃ δια ταυτα] δια ταυτὴν Νάρρϑα : 06 αὐτὴν :זטוא[ 6 

 ροβὲ 660 [ και 2%--)27( χρησονται ἂρ | αὐτοι5דסטזס ]\ | סמ
 סוג ץ | 676ץ0ץז0 שפצ :2

 19 71) | οπὶ καὶ 19 ρ5 | εστησεν--אקמשסץזש(  καὶ(סמו 27
ἐστησαν Νυζβξ(αϊ 4): ;ןשןשסשטעס+ 55 | προσεδέχοντο) ΡΥ ὡς 
45062 | 60 εαυτοι9} 6ח αὐτοῖς 6" | סב ἐπὶ 19 ν( | αὐτῶν 19] 
αὐτου 5* | οὔ καὶ 45 Α | ז0ו] קז חששוש 89902: סם .4 | 
προστεθειμενοι5} προστιθεμενοις 1: προτεθειμενοις Α(-θιμ-)}}γ 
(-θημ-)νννξ : προτιθεμενοις ἃ | 6 αυὐτων] 6 αὐτω 5* : ἐπ αὐτον [ : 
ἐπ αὐτοις ₪82: 60 εαὐτων :ז\/ 60 εαυτὸν *ז | μην} μη ) | 
αλλως] αλλω 1 | χρησονται] χρὴ ποιειν τας δυο ἡμερας ταυτας 
κατα τὴν γραφὴν αὐτων καὶ κατα τον χρονον αὐτῶν εν πάντι 
ἐνιαυτω και εἐνιαυτω 2 [χρη] χρήσονται 2 | οἵη και ενιαυτω 2}}| 
αι---χωραν 01-07005-לק 010705 (εἰ 0001 ו γξεῖΐ 
ζ.,) 26» γορερείθηι εἰ 0/00/00 שס θθ,οπὶ; 

 - εἰς ἄρῃ5: μνημοσυναι Α | επιτελουןכז { νυν 3} | μνημοσυνονסומ
μενον} επιτελουμεναι ΑἴΚΥΖ: סנה 5* | γενεὰν 2] πατριαν Α | 
και 6.---χωρανἹ πριαν καὶ πρβιαν χωραν καὶ χωρᾶν πολιν καὶ 
πολιν )2: πατριαν χωραν καὶ πολιν Καὶ | καὶ πολιν ροβί πατριαν 
1600 | οἵα καὶ "ל ΑΘ" | סמו πατριαν Α 

οἷν 28--א 1 9» 
  ἂρ | αἱ---φρουραι] 2220//0090/06+9 85סמו (0(טתמנ 60מגזתה 28

  1/9 | ἡμεραι] ἣμ εχ αἱ 297 αὑὐται των φρουραι) τωνקאש
φουρειν ανται ]: τῶν φουρουρειμ םטדסו 2: τῶν φουρειν 0 εστι 
κλῆρος κατα τὴν φωνὴν αὐτῶν αὑται א | των 19] του Α : סמ 6+ | 
φρουραι φρουρων 5* : φρουριμ 85:3: φρουρινν | ἀρθήσονται 5* | 

 אא:  εἰς ΑἴκΚιΖ | πάντα {κ | εκλιπὴ] ἐκλειπη Αδ(-ληπη)סומ
εγκαταλιπὴ 6 | εκ τῶν γενεων] 04 φγορεμΐε 1" | εκ των 5 

 % απὸ [06 | εκ]א
29 αἰσθὴηρ ἃ | (οι η--αμιναδαβ 44) | סות ἡ βασιλισσα 

5. Ἔ | θυγατὴρ αμιναδαβ] סוה ἀρ : סמו θυγατηρ ν | ἀμιναδαβ] 
ἀμιναδαν 8: αμιναδαμα: αμηναδαβ Ν: ,4202000002 15: οτὰ 45 | 
πὴ καὶ 252 | סזמ 0 40080005 5(*5ט. ργαβου 40086405 5"*(08050673,> | 

 | , 1/5 | ἐποίησεν 512044סות :"/ ₪ τν: εἰ φιίεμηφς 1סש6]
 | : 41121סמ :+  ἐστερεωμα 5*)96( | τε] γεדס [ τε στερεωμαדס
 - της επιץ | סות  στερεωμα---(31) εγραφὴη ἂρ | στερεωματαסחה

στοληξ ἃ των φρουραι] 0002/00//020/00000 1," | סות τὼν 1% | 
φρουραι] φρουραια Α΄: φρουρε 6: φρουρων 8": φρουριμ 59}: 



% 3 ΕΣΘΗΡ 

Β ξέρξην, καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ δεδοξασμένος ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων' καὶ φιλούμενος διη- 
γεῖτο τὴν ἀγωγὴν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ. : Καὶ εἶπεν Μαρδοχαῖος Παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο τ (4) Ε 

(5) ταῦτα. “ἐμνήσθην γὰρ περὶ τοῦ ἐνυπνίου οὗ εἶδον περὶ τῶν λόγων τούτων, οὐδὲ γὰρ παρῆλθεν 2 
ἀπ᾽ αὐτῶν λόγος: 3ἡ μικρὰ πηγὴ ἣ ἐγένετο ποταμός, καὶ ἦν φῶς καὶ ἥλιος καὶ ὕδωρ πολύ. 3 (6) 
Ἐσθήρ ἐστιν ὁ ποταμός, ἣν ἐγάμησεν ὁ βασιλεὺς καὶ ἐποίησεν βασίλισσαν" “οἱ δὲ δύο 806- , (1) 

() κοντες, ἐγώ εἰμι καὶ ᾿Α μάν: 5 τὰ δὲ ἔθνη, τὰ ἐπισυναχθέντα ἀπολέσαι τὸ ὄνομα τῶν ᾿Ιουδαίων" 5 
670/86 ἔθνος τὸ ἐμόν, οὗτός ἐστιν Ἰσραὴλ οἱ βοήσαντες πρὸς τὸν θεὸν καὶ σωθέντες. καὶ ἔσωσεν 6 (9) 

Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ, καὶ ἐρρύσατο Κύριος ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν κακῶν τούτων" καὶ ἐποίησεν 

(ιο) ὁ θεὸς τὰ σημεῖα καὶ τὰ τέρατα τὰ μεγάλα ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 7800 τοῦτο ἐποίησεν 7 
κλήρους δύο, ἕνα τῷ λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν: ὃ καὶ ἦλθον οἱ δύο κλῆροι 8 (ι1) 

- Ἐπ οὗτοι εἰς ὥραν καὶ καιρὸν καὶ εἰς ἡμέραν κρίσεως ἐνώπιον τοῦ θεοῦ καὶ πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν, Ἷ 
9καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐδικαίωσεν τὴν κληρονομίαν ἑαυτοῦ. ᾿ καὶ ἔσονται 9. 3 

0 , - - , - 
αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ ᾿Αδάρ, τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ 
αὐτοῦ μηνός, μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς 

- Ἐ-“ τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ ᾿Ισραήλ.ἵ 
 1ז"]0-0שפ τετάρτου βασιλεύοντος Πτολεμαίου καὶ Κλεοπάτρας εἰσήνεγκεν Δοσίθεος, ὃς τι (1τ) יא])

3 βασιλια 5 | φειλουμενος Α 
 κληρὸον Β8Ὁ [19 Β5Ὁ) | καιρον--60ש60וע 11* (םה]כ  καὶסחנ 8

| 11 80060605 Β" 

 ו οὔ, 1/06( | 0 060 ΡΥ) אצ א: אפ צ | τὰ 19] קז שאא 9:
ἀρ: οι τὰ ἔκ |62: סמ  μεγαλαקס(  και τὰ τερατα]סזמ < |  

εν4 | סו  ₪ οπὶדשטזש 1( | + :%] ταסה  τα μεγαλα] 23/6 Ψ,,: 
εθνεσιν} 60606 ἃ482 |  

 |  4 | δια τοῦτο] 4 89: οἱ 8ס0מה  ἰοίαπηסמ 7
(εποιησενἹ + κυριος 51) | τω] קז εν 6 | [ג₪₪ דסש 060ע 0₪ του 
λαου 5: θῶ 2 | του θεου] του אט ץ: סות 8/5 | 676 29] 00% 31, : 

 אסז ה*  | τοις] 018ץ: סמ ה* εθνεσιν ,321כס( [ 4/9 | πασιסומ
₪ ηλθον] 000307 0 (οἴ. [)01ט0) | סטז αὐτοι  5*: סבג 

ΑΘΩΓ | καὶ 29[ 2600 8 (οἴ. 100( | καιρον] κληρον ΒΑΡ ה 
(η εχ 4(%< | סמו εἰς 2% ἀρ | סמ καὶ 45 063 | πασι 
 קז < א ;( ἐν 59\5**(ומקפסל  εν πᾶσιν εθνεσινקז ]%62*35
 זץ  τοῖςסח | ₪ ]61

9 καὶ 190] εἰμ ἀΐς 82 | 0 060[ 0 אצ 4: κὲ צץ: סמו 09 
600604006 [ 2077/0007 357: + 0 0% ἔ | εαυτου] αὐτου .\ 58000 : 
αὐτου και πας ὁ λᾶος ἀνεβοησεν φωνὴ μεγαλὴ και εἰπὸν εὐλογητος 

εἰ 6א 0 μνησθεις των διαθηκων τῶν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν 2 
)66 1/06( 

10 αὑτοις---αὐται] 1/2/05 0/0000 Ἅ ον. | ומ αὐτοις {88 | סה 
αι 5" | סוג αὐται ἃ | εν μηνι] 0 μὴν ἀρ: (οπὶ 71) | αδὲρ (\* 

  | καὶ χϑτσαυτου 19] 0000001707 (-Ῥ»ια 12( 3]? | καὶ τὴ(₪10)וא
πεντεκαιδεκατη}] סוזה ΑΘ ἣν : סות τῇ Νκὰ | סומ μηνὸς ἀρ! 
μετα---θεου] 003 ἐγμαροσας לו 40/4/08 εἰ μοἐμῤίαίε 15? | και 
εὐφροσυνη:} μετ εὐφροσυνης 06[ : εὐφραινομενοι Υ | κατα γενεας] 
ἐπε לסקס (“ἐς ἿρΡ) ₪ (“ας Ὧρ) ₪ | γενεας ΒΘΓκν2] 
γενεαν ΑΝ τοὶ] | סות εἰς τὸν αἰωνα ἢ,» | αὐτου 129] του אה : 
οὐ 1/9? | סו ἰσραηλ οοἦνν 

11 οἵη 104טומ ססומממה 3/9* | חג ἐτοὺς τετάρτου 1  πτολε- 
μαιον 15] πτολέμεον 21 πτολομαιου א | | κλαιοπατρας Α | סה 
εἰσηνεγκεν ({ | δοσιθεος) 00040604 13* \ :8א *!ת]ז = 800640605 88 | 

  | πτολεμαιο:] πτολομαιίοςץ  0% 3"8 | εφη εἰναι] ἣν ὡς ἐφηסוזה
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Ε 6 εἐρυσατο Αϑ | σημια 5 
τὸ πεντεκαιδεκατη] εἰ και « 53 

ΑΝ 84ς-ἘΚρεανν ΓΈ (3...) 

βασιλεια + αὐτου νἘ(αϊά) | (ιουδαιων] βασιλεων 71) | סה και 
35 --αὐτου 8/7 | και φιλουμενος}] סזמ ἂρν: סח φιλουμενος = | 
διηγεῖτο τὴν αγωγην] 49% 1006/07 ῥγαξεγαξ 1/" | διηγειτο] 
ηγειτο Αϑί- γιτο [κυἶ2: +6 9'50קקז | αγωγην] αναγωγην :קו 

]% | αὐτῶν א[ 
 ץ 1 ,4200%₪וס%] קז 0 %2(5: +6 סקולקצ Ἐν, | του 0600] אט

 0065 : οἵ זסט וג
2 ἐμνησθη ΝΞ, | ץשק 19] סמ ,\0/26'5ל : + 0/4702- 

  | εἰδον] τα εἰ 4, | των λογωνהזג πέρι τὸ 67סות 1 1 24/0
τουτωνἿ (τον λογον דסטדסש 52{: סזח τουτων 4/" | οὐδὲ γαρ) סט 
γὰρ 5: οὐδὲν ΑΖὮ,: οὐδεὶς { | סטז6 צץ | απ αὐτῶν ἈογοΞςἾ וולא; 
Ἐς: סמ ₪2"? | απ͵επα: οπὶ ΑἸΚ | (αυτου 44) | λογοΞ] + 

  ἐπΐδ 6וז:
2 η 1τ5--βασιλισσαν) 2200/01 Ὅς Ἡεείεν 02/ 4 | ἡ \9-- 

πολυ] σμοαά ῥμεί ες τς :40/0צ ......קטקקלק₪ו/ εἰ קש[ אא εἰς 
  εἰ = | ἢ τοππη 25] ῥηνσίδμς 4? | πηγη] ρὲקו  ἡδέαקו

ἢ 5 | η 1] :חזו 5-*: οὔχ ΑΘ" ἀερηριθνοῦ | πότμος 19] 
  20/2 6. | αἰσθηρקו  καὶ τὸ 1 | καὶ ηλιοιῖטאו ₪ | סות +
₪ | στιν] ην 2 | ἐγαμησεν---εποιησεν] ἐποιησεν 0 βασιλεὺς כ | 

7% [ εγαμισεν ὉΠ: (εγημεν 71) | βασιλισσα 2 
εἰμι] εἰμιν 10עס \ז  οπὶ1: סמ ק |  ὅνοקסא  δεῖ4  

 ף μην 5*: יו ₪
5 τα δὲ εθνη] Μινείνια 7) + קו 5ק606) קו Ὧρς 
  δὲ κα | συνγαχθενταו 8"? | סזה  (εἰ, 1205( > γενקסש

  [ γενοῦ ἂρ 56\זצ | סויסה

 Θ τὸ ו" -דסטזשע] 04 0/00/ (סזת 3) γον (Ἐπ  רע)

Ὧι)ו )7 ל קול  (γμοάרט[ 3000700  

 ו טו οτὰ) עי
 .παίσγενι μον« סוח Ἐκ | סזח [δε ( | ἰσραηλ קז 0 /406/) | סומ

 טקס ו* 0 | סוזה κυρίου 3" /\5/-*26(4ק6- | ὁπ ו א |

(ἐγ 2044011 /2( 06 000/00שת זםח/- 400%  και 45] τοἱ ε' 



 ΕΣΘΗΡ קנו (אזזז)

ἔφη εἶναι ἱερεὺς καὶ Λευείτης, καὶ Πτολεμαῖος ὁ υἱὸς αὐτοῦ τὴν προκειμένην ἐπιστολὴν τῶν Β 

Φρουραί, ἣν ἔφασαν εἶναι καὶ ἑρμηνευκέναι Λυσίμαχον Ἰ]τολεμαίου τῶν ἐν ᾿Ιερουσαλήμ. 

11 λευιτης ΑΒ | ερμηνευκεναι] ν 1% 51} τὰ5 Β΄: ἡρμηνευκεναι ἃ 

ΑΝ (586-ת ΚρυβαννΖΟΓΞΕ, 

χειριϊ του αγιου μαρτυρος Παμίφιλου" προς δε τω τελει] του αὐτου 
παλαιωτατουὶ βιβλιου οπερ ἀρχὴν μενὶ εἰχεν ἀπὸ της πρωτης] των 
βασιλείων" εἰς δεὶ τὴν Ἐσθηρ εληγεν" τοιϊαυτη τις εν πλατει 

ἐδιοίχειρος ὑποσημιωσις |דסט αὐτου μαρτυρος ὑπεκειτοὶ εχουσα 
ουτως: 

μετελημφθη καὶ διορίθωθὴ πρὸς τα εξαπλαὶ Ὠριγενοὺυς טח 
αὐτου διϊορθωμενα" Αντωνινος] ομολογητης ἀαντεβαλε'] Παμφιλος 
διορθωσατοὶ τευχος εν τὴ φυλακη! δια την του 00 πολλῇ! και χαριν 

και πλατυσμὸό! και εἰ γε μη βαρυ εἰπεῖ] τουτω τω αντιγραφωΐ παρα- 
πλησιον ευρεινὶ ἀντίγραφον סט ραδιον.;] 

διεφωνη δὲ το αὐτοὶ παλαιωτατον βιβλιο] προς τοδε το τευχοΞ] 
εἰς τα ססוז ומ) τινα) κυρια ονοματα 656% 

Ν: πτωλεμαιος 2 | ο υἱιο5] ουτος Ἦ : סתב ο ,\)%2 | προκειμενην} 
προειρημενὴν ἀρ: οπι צץ | φρουραι] ρ 25 6% ססזצ ₪: φροῦρε : 

φρουραια Α.: φρουριμ 8.5.3: φρουριν צץ : φουρειν {Ἰκ : φουρουρειμ 
2 | εφασαν] εφησαν 2: εφρασαν ΝΚκ : εφθασαν ἄρα | λυσιμαχον] 
λυσημαχον ἀρ: δυσιμαχον ἢ: αὐσιμαχον 2: (σημαχον 44( | 
πτολεμαιου 25] קש τὸν ₪50: τὸν πτολεμαιον ἂρ: πτολεμαιω 
βασιλει τ: Ἔου 2 (-λαιμ-) | των 29] τον 0620%ק%: סמ ] | 

ιερουσαλημ] וו ₪ 
εσθηρ ΒΑΘ" ΝΟΙ5: αἰσθὴρ ἃ: τέλος 6000 ₪: τελος5טטפסצ  

τελος της διηγησεωςל :  βιβλιου ἐσθὴρ τ: τέλος συν θῶ εσθηρ 
εσθηρ 651: 6000 πληρης ] 

αντεβληθη προς παλαιωΐτατον λιαν αντιγραφον] δεδιορθωμενον 
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 ם 20787 א

τους δευτέρου βασιλεύοντος ᾿Ασσυήρου τοῦ μεγάλου, μιᾷ τοῦ μηνὸς Αδαρ Νισαν (ὅς τ (Α}1 

(η זז 

ἐστι Δύστρος Ξανθικός), ἐνύπνιον εἶδε Μαρδοχαῖος ὁ τοῦ ᾿Ιαείρου τοῦ Σεμεΐου τοῦ ΚΚισαίου 
τῆς φυλῆς Βενιαμιν, (2 ἄνθρωπος μέγας 3 3 τῆς αἰχμαλωσίας ἧς ἡἠχμαλώτευσε Ναβουχοδονοσορ : (9) 
ὁ βασιλεὺς Βαβυλῶνος μετὰ ᾿Ιεχονίοι' τοῦ βασιλέως τῆς ᾿Ιουδαίας. 3) καὶ τοῦτο ἦν αὐτοῦ 5 (9) 
τὸ ἐνύπνιον. καὶ ἰδοὺ φωνὴ καὶ κραυγὴ θορύβου, βρονταὶ καὶ σεισμὸς καὶ τάραχος ἐπὶ τῆς 

γῆς. 49 καὶ ἰδοὺ δύο δράκοντες, καὶ προσῆλθον ἀμφότεροι παλαίειν. 5 καὶ ἐγένετο αὐτῶν : 9 
φωνή, δ᾽ καὶ ἐταράσσετο πάντα ἀπὸ τῆς φωνῆς τῆς κραυγῆς ταύτης. ὁμαρτυρομένη πᾶσι 6 (6) 
τοῖς λαοῖς 7᾽ ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου (8 καὶ ταραχὴ πολέμου, καὶ ἡτοιμάσατο πᾶν ἔθνος (ἢ 
πολεμῆσαι, ל καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς κύριον ἀπὸ φωνῆς τῆς κραυγῆς αὐτῶν. 7 καὶ ἐγένετο ἐκ 1 (9) 
πηγῆς μικρᾶς ὕδωρ πολύ, ποταμὸς μέγας" 89) φῶς, ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ οἱ ποταμοὶ ὑψώθησαν 8 (ιο) 
καὶ κατέπιον τοὺς ἐνδόξους. 96} καὶ ἀναστὰς Μαρδοχαῖος ἐκ τοῦ ὕπνου αὐτοῦ, ἐμερίμνα τί ο (τι) 
τὸ ἐνύπνιον καὶ τί ὁ δυνατὸς ἑτοιμάζει ποιῆσαι. 19 καὶ τὸ ἐνύπνιον αὐτοῦ κεκρυμμένον ἦν ἐν το 
τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἐν παντὶ καιρῷ ἦν ἀναζητῶν αὐτό" "" ἐπίκρισις διασαφηθήσεται αὐτῷ τι 
ἕως τῆς ἡμέρας “2 ἧς ὕπνωσε Μαρδοχαῖος ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως μετὰ Ασταου καὶ Θεδεύτου (:) 
τῶν δύο εὐνούχων τοῦ βασιλέως. 1563 καὶ ἤκουσε τοὺς λόγους αὐτῶν καὶ τὰς διαβολὰς αὐτῶν, τ: (13) 

ὡς ἐξηγοῦντο τοῦ ἐπιθέσθαι ᾿Ασσυήρῳ τῷ βασιλεῖ τοῦ ἀνελεῖν αὐτόν. 1360 δὲ φρονήσας ὁ 13 
Μαρδοχαῖος ἀπήγγειλε περὶ αὐτῶν. τέ καὶ ἤτασεν ὁ βασιλεὺς τοὺς δύο εὐνούχους, καὶ εὗρε τ4 

τοὺς λόγους Μαρδοχαίου. καὶ ὁμολογήσαντες οὗ εὐνοῦχοι ἀπήχθησαν. ᾿5καὶ ἔγραψεν 5ו 
᾿Ασσυῆρος ὁ βασιλεὺς περὶ τῶν λόγων τούτων. καὶ ἐγράφη Μαρδοχαῖος ἐν τῷ βιβλίῳ τοῦ 
βασιλέως περὶ τοῦ μνημονεύειν τῶν λόγων τούτων. τό καὶ ἐνετείλατο ὁ βασιλεὺς περὶ τοῦ τό 
Μαρδοχαίου, θεραπεύειν αὐτὸν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως καὶ πᾶσαν θύραν ἐπιφανῶς τηρεῖν, ᾿ 
"καὶ ἔδωκεν αὐτῷ περὶ τούτων ἼΆΑμαν ᾿Αμαδάθονυ Μακεδόνα κατὰ πρόσωπον τοῦ τ (17) 
βασιλέως. "δ καὶ ἐζήτει ὁ Αμαν κακοποιῆσαι τὸν Μαρδοχαῖον καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ 8 

ὑπὲρ τοῦ λελαληκέναι αὐτὸν τῷ βασιλεῖ περὶ τῶν εὐνούχων, δι᾽ ὅτι ἀνῃρέθησαν. 
καὶ ἐγένετο μετὰ τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέραις ᾿Ασσυήρου τοῦ βασιλέως τοῦ μεγάλου, ו 

ὑπετάγησαν αὐτῷ ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν εἴκοσι ἑπτὰ χῶραι. “ἐν τῷ ג 
καθῆσθαι ᾿Ασσυῆρον ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, 3καὶ ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πότον τοῖς 3 

ἄρχουσι τῆς αὐλῆς Περσῶν καὶ Μήδων, καὶ οἱ ἄρχοντες τῶν χωρῶν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, “εἰς 4 
τὸ ἐπιδειχθῆναι τὸν πλοῦτον τῆς δόξης τοῦ βασιλέως καὶ τὴν τιμὴν τῆς καυχήσεως αὐτοῦ ἐπὶ 
ὀγδοήκοντα καὶ ἑκατὸν ἡμέρας, 5606 ἀνεπληρώθησαν αἱ ἡμέραι ἃς ἐποίησεν ὁ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς 5 

εὑρεθεῖσιν ἐν Σούσοις τῇ πόλει ἀπὸ μεγάλου ἕως μικροῦ, πότον ἐν ἡμέραις ἑπτὰ ἔνδον ἐν τῇ αὐλῇ 
νόγε, 

 | ץ  ἑαυτου Ὁ | 60800665ץ:  ἐσθὴρ Ὁ": αἰσθηρ 6,: ἐσθηρ ητοι φρουραι δὴ 11 επικρισις} εἰὴ κρισεις αὐτου]הז
1 ἀσσνηρουἹ ἀσνηρου ε,: ἀσσυριου Ὁ | αδαρ νισαν 05[ αλαρ סזמ μετα---βασιλεως 29 ץ | ασταγου 60 | θεδευτου] θευδετου ὃ 

γεα αὔόν ץ | 0%[ ο 6, | λυστρος [0%4ע0(א] | ץ ξανδικος α,: 192 εξηγουντο] εξηγουντω ץי εξηγουντων 6. | ασσυηρω 
ξανδιχων ץ | μαρδοχεωτ ץ  ιαίρου 6( (ιαρ- 6," (0ו₪ | σεμειου] αἀσυηρω ε,": αἀρταξερξη 6,* | οπὶ דש βασιλει 6, 
σεμάμου :כ σεμεειου ὅγ | κισαιου] κησαιου 64: κεισεου ץג 18 μαρδοχεως ץ 
ἥσαίου δ΄: εἰσαίου ὁ  βενιαμὴν ὁὟ 14 ητασενἾ ἡτοιμασεν ץ 

2 ναβουχοδονοσορὶ ναβουχοδονοσωρ Υ: ναβουχοδονοσσορ ὁ | 15 ασσνηροΞ] ἀσνηρω 6 
+0 [ ἰεχοννίον δ΄: ιεχωνίου ץ 17 τουτωνἹ זסטזש ץ: דסטזסט /* | ἀμμαν כ | μακεδωνα γε, | 

  00ד , | αὐτου αὐτὸ 6ץ  | οπὶ ἣνץסטזש ץ 2

δ יו τὴι κραυγη:] κραυγη: τὴς φωνη: Ὁ’ 18 ἀμμαν δ΄ | λελακιναι Υ 
Θ᾽ μαρτυρομενη} μαρτυρωμενη ץ: סזת Ὁ | σκοτου 6, | πο- 11)1( 1 ἀσνυηρου 60 | αὐτὸ δ,  ἐπτα] ΡΥ καὶ 6 

λεμουρτ και 6 | ἀνεβοησαμεν) ἀπεβοησαμεν ε, : ανεφωνησαμεν 2 καθησθαιἿ καθεισθαι Ὁ' : καθιησθαι 6. | ἀσσνηρον} ἀσυηρον 
8 οἱ ποταμοιἿ 0 ποτάμοι 6," | υψωθη ε," 6.1 ἀσσυηρων (* 
₪ μαρδοχεων ץ | ἐνυπνιονἾ 6ץטחוס< 2: + זסש γε, | οπὶ 8. χορὼν δ," | αὐτῶν 6 

και 1"--)11( νπγωσε )9קפ) τοῖοι) 6, 5 οὔ εωΦ--μέραι 5 | | εὑυρεθησιν (62*(ט\0)ע | οὶ ἐν 
10 ἐνυσιον ὁ | αὐτοῦ αυτω ὈΎ ἡμέραις Ὁ’ 
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ΕΣΘΗΡΑ ΠῚ 4 

6 τοῦ βασιλέως, ἄγων τὰ σωτήρια αὐτοῦ. δἦν δὲ ἐξεστρωμένα ϑύσσινα καὶ καρπάσινα καὶ ὑακίνθινα 
καὶ κόκκινα ἐμπεπλεγμένα ἐν ἄνθεσιν, καὶ σκηνὴ τεταμένη ἐν σχοινίοις βυσσίνοις καὶ πορφυροῖς 

ἐπὶ κύβοις ἀργυροῖς καὶ στύλοις παρίνοις καὶ περιχρύσοις, καὶ κλῖναι χρυσαῖ ἐπὶ λιθόστρωτον 
σμαράγδου, καὶ κύκλῳ ῥόδα, Τ καὶ ποτήρια χρυσᾶ ἔξαλλα καὶ οἶνος βασιλικὸς ὃν ὁ βασιλεὺς πίνει, 

8 ϑκαὶ πότος κατὰ τὸν νόμον. οὕτως γὰρ ἐπέταξεν ὁ βασιλεὺς ποιῆσαι τὸ θέλημα τῶν ἀνθρώπων. 
9 ϑκαὶ Ουαστιν ἡ βασίλισσα ἐποίησε δοχὴν μεγάλην πάσαις ταῖς γυναιξὶν ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ 
βασιλέως. "ἐγένετο δὲ τῇ ἡμέρᾳ τῇ ἑβδόμῃ ἐν τῷ εὐφρανθῆναι τὸν βασιλέα ἐν τῷ οἴνῳ εἶπεν 0וס  

τι βασιλεὺς τοῖς παισὶν αὐτοῦ "' ἀγαγεῖν Ονυαστιν τὴν βασίλισσαν εἰς τὸ συνεστηκὸς συμπόσιον ἐν 
τῷ διαδήματι τῆς βασιλείας αὐτῆς κατὰ πρόσωπον τῆς στρατιᾶς αὐτοῦ. '506( οὐκ ἠθέλησενו:  

Οναστιν ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως διὰ χειρὸς τῶν εὐνούχων. ὡς δὲ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς 
ὅτε ἠκύρωσεν Ουαστιν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐλυπήθη σφόδρα, καὶ ὀργὴ ἐξεκαύθη ἐν αὐτῷ. "3καὶוב  

εἶπεν ὁ βασιλεὺς πᾶσι τοῖς σοφοῖς τοῖς εἰδόσι νόμον καὶ κρίσιν τί ποιήσαι τῇ βασιλίσσῃ περὶ τοῦ 

14 μὴ τεθεληκέναι αὐτὴν ποιῆσαι τὸ θέλημα τοῦ βασιλέως. " καὶ προσῆλθον πρὸς αὐτὸν οἱ ἄρχοντες 
Περσῶν καὶ Μήδων καὶ οἱ ὁρῶντες τὸ πρόσωπον τοῦ βασιλέως καὶ οἱ καθήμενοι ἐν τοῖς βασιλείοις. 

16 Ἰόκαὶ παρεκάλεσεν αὐτὸν Βουγαῖος λέγων Οὐ τὸν βασιλέα μόνον ἠδίκηκεν Ουαστιν ἡ βασίλισσα, 
ἀλλὰ καὶ τοὺς ἄρχοντας Περσῶν καὶ Μήδων" καὶ εἰς πάντας τοὺς λαοὺς ἡ ἀδικία αὐτῆς ἐξῆλθεν, 

ᾧ ὅτε ἠκύρωσε τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως. "8 (19 εἰ δοκεῖ οὖν τῷ κυρίῳ ἡμῶν, καὶ ἀρεστὸν τῷ 
φρονήματι αὐτοῦ, γραφήτω εἰς πάσας τὰς χώρας καὶ πρὸς πάντα τὰ ἔθνη, καὶ γνωσθήτω 

ἠθετηκυῖα τὸν λόγον τοῦ βασιλέως Ουαστιν, ἡ δὲ βασιλεία δοθήτω ἄλλῃ, κρείττονι οὔσῃ αὐτῆς. 

᾿οκαὶ φαινέσθω ὑπακούουσα τῆς φωνῆς τοῦ βασιλέως, καὶ ποιήσει ἀγαθὸν πάσαις ταῖς βασιλείαις,בס  
καὶ πᾶσαι αἱ γυναῖκες δώσουσι τιμὴν καὶ δόξαν τοῖς ἀνδράσιν αὐτῶν ἀπὸ πτωχῶν ἕως πλουσίων. 
Ξ: καὶ ἀγαθὸς ὁ λόγος ἐν καρδίᾳ τοῦ βασιλέως, καὶ ἐποίησεν ἑτοίμως κατὰ τὸν λόγον τοῦτον.בו  

ΠΙ(Π) 1 τκαὶ οὕτως ἔστη τοῦ μνημονεύειν τῆς Ουαστιν καὶ ὧν ἐποίησεν ᾿Ασσυήρῳ τῷ βασιλεῖ. 
ᾧ "καὶ εἶπον οἱ λειτουργοὶ τοῦ βασιλέως Ζητήσωμεν παρθένους καλὰς τῷ εἴδει, (3 καὶ δοθήτωσαν 

προστατεῖσθαι ὑπὸ χεῖρα Γωγαίου τοῦ εὐνούχου τοῦ φύλακος τῶν γυναικῶν. “καὶ ἡ παῖς ἣ ἐὰν 
5 ἀρέσῃ τῷ βασιλεῖ, κατασταθήσεται ἀντὶ Ουαστιν. καὶ ἐποίησαν ἑτοίμως κατὰ ταῦτα. καὶ 
ἀνὴρ ᾿Ιουδαῖος ἐν Σούσοις τῇ πόλει ᾧ ὄνομα Μαρδοχαῖος υἱὸς ᾿Ιαείρου τοῦ Σεμεΐου τοῦ Κεισαίου 

7 τῆς φυλῆς Βενιαμιν. 7καὶ ἦν ἐκτρέφων πιστῶς τὴν Εσθηρ θυγατέρα ἀδελφοῦ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. 
8 καὶ ἦν ἡ παῖς καλὴ τῷ εἴδει σφόδρα καὶ ὡραία τῇ ὄψει. ϑκαὶ ἐλήμφθη τὸ κοράσιον εἰς τὸν οἶκον 
(ο)τοῦ βασιλέως" καὶ εἶδε Βουγαῖος ὁ εὐνοῦχος ὁ φυλάσσων τὸ κοράσιον, 9) καὶ ἤρεσεν αὐτῷ ὑπὲρ 
9 πάσας τὰς γυναῖκας. 9καὶ εὗρεν Ἐσθηρ χάριν καὶ ἔλεον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἔσπευσε 
προστατῆσαι αὐτῆς, καὶ ἐπέδωκεν ὑπὲρ τὰ ἑπτὰ κοράσια, τὰς ἅβρας αὐτῆς. ὡς δὲ εἰσήχθη 

14 Εσθηρ πρὸς τὸν βασιλέα, ἤρεσεν αὐτῷ σφόδρα. τ καὶ ὅταν ἐγένετο ἑσπέρα, εἰσήγετο, καὶ τὸ 

  ΝΣ ΜῚ ΤΟ ἡיי ייררושל יו יויו -

γε, 

γραφειτω Ὁ | [סטסטדוע ουαστει ε,: ουαστὴν ץ | η] εἰ 7 | 
βασιλεια] βασιλεισσα Ὁ | κρειττονι οὐση] κρειττων οὐσα Ὁ: 

κριττονι 6: Κριττων ץ 
20 ποιήσηγ | πασαι] πασαις 0, | 0מג αἱ---(21) ἐποιησεν 6, 
1Π 1 εστι θΎε, | οὐυαστειν γε, | 00000 6, 
2 εἰπὼν ץ | εἰδει] ἡδὴ :ץ ἰδὲ 6, | סמו προστατεισθαι 0 | 

γωγιου Ὁ 
4 αἀρεσει γε, | 0000766 γ8. 
5 ανηρ] ןכז ην ὄγε, | σουσις ὁ | ιαειρου] ιαηρου Ὁ’ : ιαιρου ὁ: 

εἰαιρουγ | σεμεειου ὄγ | κεισαιου] κησειουγ : ἰσαιου ὁ : ἡσαιου "כ | 

βενιαμὴν ὁ Ὗ 
7 εἰδει] 66 6,.: 6 ץ 

8 ελημφθη] εληφθη ες: ελειφθη [ץ | סואסש οἱ δ᾽ | βουγαιος] 

γωγαιος γ(γογ-)ε, | φυλασσων] φυλαξ των γυναικὼν γ6, 
9 ελαιον ץ | προστρατησαι 0* | τας] της Ὁ | 6000 6, | 

ἡσηχθη ες | סזמ 600 2907 | προς] εἰς Ὁ΄ | αὐτω] [טד 6," | 

 ; τὸ γ6סוזה 14

33 5 

Θ εξεστρεμμενα Υ | καρπασσιμα ες | νυακινθινα] οιακυνθα 
γ(αϊά) | τεταγμενη Ὁ | ἀργυρέοις ץ | λιθοστρωτον]ο 15 εχ ₪ "כ | 
αἀσμαραγδου ὀγε, [ סה και אטא)\ש 000 ץ 

8 νομος Ὀ΄ | ποιησαι] πινεσαι 6." 
 ץ | סמ  ουαστὴνססזצ ₪ו οὐαστειν 6, (σ εχ :(4סטטשדוע] 9

ταις δ 
 | , | συνεστικος γεץ  ουαστειν 6: ουαστηνסטסטדוע] 11

αὐτηΞ} αὐτου Ὁ | στρατιαΞ] στρατειας ץ : βασιλειας "כ 
10. ουαστιν 15] ουαστι Ὀ΄: ουαστὴν ץ : ουαστει ἡ βασιλισσα ε, | 
  ἡκουσεν---οτε Ὀ΄ | οὐαστιν 29] οὐαστει 0,: ουαστήν Υ | τὴνסות

βουλὴν αὐτου] τοὺς λογους του βασιλεως Ὀ΄ | εν αὐτω] :60שדש ץ 
εν αὐτη Ὁ 

18 ποιησαι 15] ποιήσει γα, 
14 αυτον] αὐτῶν ὁ | οἵχ και 45---βασιλειοις 6, 
16 παρεκαλεσαν 6, | ἠδικησεν γε, | ουαστιν] 0000760 6,: 

ουαστὴν ץ | αὐτὴ] αὐτὴ γε, 
18 δοκη ץ | τω 15] דס δ᾿ | τω 295] זס γε; | סמו αὐτου 6, | 

55717. ΥΟΙἿ.. 11; 1. 

= 

ὠς ον δὲ ἀμ | ישי . 

3 



 )1 זי

ΕΣΘΗΡΑ 4 זז 

πρωὶ ἀπελύετο. 17 ὡς δὲ κατεμάνθανεν ὁ βασιλεὺς πάσας τὰς παρθένους, ἐφάνη ἐπιφανεστάτη 

Εσθηρ. καὶ εὗρε χάριν καὶ ἔλεον κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ἐπέθηκε τὸ διάδημα τῆς βασιλείας 

ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς. 15601 ἤγαγεν ὁ βασιλεὺς τὸν γάμον τῆς Εσθηρ ἐπιφανῶς, καὶ ἐποίησεν 
» , / “ , 

ἀφέσεις πάσαις ταῖς χώραις. 
τκαὶ ἐγένετο μετὰ τοὺς λόγους τούτους, ἐμεγάλυνεν ὁ βασιλεὺς ᾿Ασσυῆρος Αμαν Ἀμαδάθου ו 

Βουγαῖον, καὶ ἐπῆρεν αὐτόν, καὶ ἔθηκε τὸν θρόνον αὐτοῦ ὑπὲρ ἄνω τῶν φίλων αὐτοῦ, ὥστε 
κάμπτεσθαι καὶ προσκυνεῖν αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν πάντας. “πάντων οὖν προσκυνούντων αὐτῷ κατὰ 

τὸ πρόσταγμα τοῦ βασιλέως, Μαρδοχαῖος οὐ προσεκύνει αὐτῷ. 3καὶ εἶδον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως 3 
ὅτε ὁ Μαρδοχαῖος οὐ προσκυνεῖ τὸν Αμαν, καὶ εἶπον οἱ παῖδες τοῦ βασιλέως πρὸς τὸν Μαρδοχαῖον 
Τί σὺ παρακούεις τοῦ βασιλέως καὶ οὐ προσκυνεῖς τὸν Αμαν; καὶ ἀπήγγειλεν αὐτοῖς ὅτι 4 
Ἰουδαῖός ἐστιν. καὶ ἀπήγγειλαν περὶ αὐτοῦ τῷ Αμαν. 5608 δὲ ἤκουσεν Αμαν, ἐθυμώθη τῷ Μαρ- 5 
δοχαίῳ, καὶ ὀργὴ ἐξεκαύθη ἐν αὐτῷ, καὶ ἐζήτει ἀνελεῖν τὸν Μαρδοχαῖον καὶ πάντα τὸν λαὸν αὐτοῦ 
ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ. ὁ καὶ παραζηλώσας ὁ Αμαν καὶ κινηθεὶς ἐν παντὶ τῷ θυμῷ αὐτοῦ ἐρυθρὸς ἐγένετο, 6 
ἐκτρέπων αὐτὸν ἐξ ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ καρδίᾳ φαύλῃ ἐλάλει τῷ βασιλεῖ κακὰ περὶ Ἰσραὴλ 

ϑλέγων Ἔστι λαὸς διεσπαρμένος ἐν πάσαις ταῖς βασιλείαις, λαὸς πολέμου καὶ ἀπειθής, ἔξαλλα 8 
νόμιμα ἔχων, τοῖς δὲ νομίμοις σοῦ, βασιλεῦ, οὐ προσέχουσι, γνωριζόμενοι ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι 

πονηροὶ ὄντες, καὶ τὰ προστάγματά σου ἀθετοῦσι πρὸς καθαίρεσιν τῆς δόξης σου. 961 δοκεῖ οὖν 9 
τῷ βασιλεῖ, καὶ ἀγαθὴ ἡ κρίσις ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, δοθήτω μοι τὸ ἔθνος εἰς ἀπώλειαν, καὶ διαγράψω 

εἰς τὸ γαζοφυλάκιον ἀργυρίου τάλαντα μύρια. "" καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς Τὸ μὲν ἀργύριον ἔχε, τι 
τῷ δὲ ἔθνει χρῶ ὡς ἄν σοι ἀρεστὸν ἦ. " καὶ περιείλετο ὁ βασιλεὺς τὸ δακτύλιον ἀπὸ τῆς χειρὸς το 
αὐτοῦ καὶ ἔδωκε τῷ Αμαν λέγων Γράφε εἰς πάσας τὰς χώρας, καὶ σφραγίζου τῷ δακτυλίῳ τοῦ 
βασιλέως: οὐ γὰρ ἔστιν ὃς ἀποστρέψει τὴν σφραγῖδα. 7 καὶ ἐπορεύθη Αμαν πρὸς τοὺς θεοὺς 7 
αὐτοῦ τοῦ ἐπιγνῶναι ἡμέραν θανάτου αὐτῶν. καὶ βάλλει κλήρους εἰς τὴν τρισκαιδεκάτην τοῦ 
μηνὸς Αδαρ Νισαν φονεύειν πάντας τοὺς ᾿Ιουδαίους ἀπὸ ἀρσενικοῦ ἕως θηλυκοῦ καὶ διαρπάζειν τὰ 
νήπια. ᾿Ξκαὶ ἔσπευσε καὶ ἔδωκεν εἰς χεῖρας τρεχόντων ἱππέων. 1450) καὶ ὑπέγραψε τὴν 13 Β(ι) 
ὑποτεταγμένην ἐπιστολήν. Βασιλεὺς μέγας ᾿Ασσυῆρος τοῖς ἀπὸ τῆς ᾿Ινδικῆς ἕως τῆς 
Αἰθιοπίας ἑκατὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ σατράπαις τάδε γράφει" 152 πολ- 15. (:) 
λῶν ἐπάρξας ἐθνῶν καὶ πάσης ἐπικρατήσας τῆς οἰκουμένης ἐβουλήθην---μὴ τῷ θράσει τῆς 
ἐξουσίας ἐπαιρόμενος, ἐπιεικέστερον δὲ καὶ μετὰ ἠπιότητος ἀεὶ διεξάγων---τοὺς τῶν ὑποτε- 
ταγμένων ἀταράχους διὰ παντὸς καταστῆσαι βίους, τὴν δὲ βασιλείαν ἥμερον καὶ πορευτὴν 
ἄχρε περάτων παρεχόμενος, ἀνανεώσασθαι τὴν πᾶσιν ἀνθρώποις ποθουμένην εἰρήνην. 
δ ὦ πυνθανομένου δέ μου τῶν συμβούλων πῶς ἂν ἀχθείη τοῦτο ἐπὶ πέρας, ὁ σωφροσύνῃ παρ᾽ τό (3) 

10 περιειλετο} περιείλατο Υ: περιήλατο 6, | [0ד τὸν ץ | 

ἀμμαν כ | χωρα5] ΡΥ πολεις και γε, | σφραγιζον γΥ 
Ἵ ἀμμαν Ὁ’ | προ] εἰς ₪0 | [אשזשש ὦ 6א οὐ '(₪ו6) ע'י | 

βαλλει βαλειν ε, | αδαρ] ἀλαργ | νισαν] νεισαν γΥ: νεισσαν 6, | 

φωνευειν Υ 
18 τρεχοντων} τρεχὼν των 6, | ἱππὼν Ὁ 
14 νυπεγραψε) ὑυπεγραψαι Ὁ : ὑποστρεψαι ς,, | επιτεταγμενὴν 

Υ | ἐπιστολην] στολὴν |: + περιέχουσαν סטזשפ ץ | αἀσσυηροΞ] 
ἀρταξερξης 6 | [069ז τῆς 6, | απο] ὑπὸ | | ₪/0007)0%[ 
Ὁ: αἰϑιωπίας ץ | ἐκάτον---Ἐπτα] קא(" ץ | סו καὶ 4% 6, | χορων 

ας" | ἀρχουσι] ἀρχουσων Ὁ | γὙραφει] γραφὴ ὁγ: γραφω 6, 
15 εἐπαρξα:) ας 6א ססצז 64 )-60% ₪6[ -εὧν 6," ₪10( | סב 

εθνων---επαιρομεένος 6, ()61165ףה( ז) | πάσας | | επαιρομενος] 
 [ ὁ Ὑ | επιικεστέρον γα, | διεξαγωνד 00 כ: דק

διεξαγειν ας: διεξαγαγειν ץ | 06 29] τε γε, ἡμέρων ץ 
16 πυνθανομενου] πυνθανομενὼν (-νον ὁ" υἱὰ) θα, : πυνθανο- 

  | 0[ 09 6  απαραλλακτω] ἀπαραλλακτωςץ | דסטזש 0"ץ 05

4 

 ל"

17 ἐλαιον ץ | βασιλεια:] βασιλισσης γε, | τη: κεφαλῆς Υ 
18 οἵ ταῖς Ὁ 
ΓΝ 1 ἐμεγαλην | ἀσνηροῖε, | αμμαν ל | ἀμαδαθου] αμα- 

δαθϑουν 6, | βουγαιονἾ βουγαίου ץ : γωγαιον 6, | τον] αὑτὸν 6," | 
 , γὴν 6,  παᾶντει 6םשזש ןקסוא

2 προσεκυνὴ δε, | αὐτω 19] 4דו+ τὴν γὴν πάντας παντὼν סטע 
προσεινουντων 6, 

 | ץ  6 γε, | προσκυνεῖ προσκυνὴ δὶ προσεκυνειסמ 2
 ץ | דקסטלאטעאונ] " οἱ 1 --βασιλεων 2סמו | ' δבא [15 0
προσευνην ὉΠ | ₪0 75] αμμαν δ 

4 αυτὸῦ τω דסטזש ץ | ἀμμαν Ὁ 
δ 98*[ קז 6 ץ + ἀμμὰν δ΄ | εξεκαυθη εἐξεχνθη 6, | εἴητη 6, 
6 ἀμμαν θ΄ סומ τῷ ו" ל | סמ αὐτὸν 15 6, | ἐκτρέπον 

αὐτῶν 64 | καρδια)] קז η 6, | ἐλαλη Ὁγ 
8 ἀτειθη:] ἀπειθεῖν δ΄": ἀπηθειεγ | νομίνοιε 6, 
9 κρισιἾ κρισειε ץ | δοθειγω ὕες, 

11 «θνη 7 | η] εἰ ΝΎ 



 ΕΣΘΗΡΑ צץ גז

ἡμῖν διενηνοχώς, εὐνοίᾳ ἀπαραλλάκτῳ καὶ βεβαίᾳ πίστει τὸ δεύτερον τῶν βασιλειῶν γέρας 
(4) ἀπενεγκάμενος Αμαν "9 ὑπέδειξεν ἡμῖν πάροικον ἐν πάσαις ταῖς κατὰ τὴν οἰκουμένην φυλαῖς 

ἀναμεμῖχθαι δυσμενῆ τινὰ λαόν, τοῖς μὲν νόμοις ἀντιδικοῦντα πρὸς πᾶν ἔθνος, τὰ δὲ τῶν 
βασιλέων παραπέμποντα διηνεκῶς προστάγματα πρὸς τὸ μηδέποτε τὴν βασιλείαν εὐσταθείας 

(5) 17 τυγχάνειν. 17 5 διειληφότες οὖν μονώτατον τὸ ἔθνος ἐν ἀντιπαρωγωγῇ παντὸς κείμενον. τῶν 
ἀνθρώπων διὰ τῶν νόμων ξενίζουσαν παραγωγήν, καὶ δυσνοοῦν τοῖς ἡμετέροις προστάγμασιν 
ἀεὶ τὰ χείριστα συντελεῖν κακὰ πρὸς τὸ μηδέποτε κατατίθεσθαι τῇ ὑφ᾽ ἡμῶν κατευθυνομένῃ 

(6) 18 μοναρχίᾳ, 18) προστετάχαμεν οὖν ὑμῖν τοὺς σημαινομένους ὑμῖν ἐν τοῖς γεγραμμένοις ὑπὸ 

Αμαν τοῦ τεταγμένου ἐπὶ τῶν πραγμάτων καὶ δευτέρου πατρὸς ἡμῶν ὁλορρίζους ἀπολέσαι σὺν 
γυναιξὶ καὶ τέκνοις ταῖς τῶν ἐχθρῶν μαχαίραις ἄνευ παντὸς οἴκτου καὶ φειδοῦς τῇ τεσσαρεσ- 
καιδεκάτῃ τοῦ μηνὸς τοῦ δωδεκάτου (οὗτος ὁ μὴν Αδαρ, ὅς ἐστι Δύστρος), φονεύειν πάντας 

(7) τοὺς ᾿Ἰουδαίους καὶ ἁρπάζειν τὰ νήπια, 3) ἵνα οἱ πάλαι δυσμενεῖς καὶ νῦν ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ 

συνελθόντες εἰς τὸν ἅδην εἰς τὰ μετ᾽ ἔπειτα εὐσταθήσωσιν, καὶ μὴ διὰ τέλους παρέχωσιν 
19 ἡμῖν πράγματα. 19 (πὶ 15) καὶ ἐν Σούσοις ἐξετέθη τὸ πρόσταγμα τοῦτο. 
ι 10/86 Μαρδοχαῖος ἐπέγνω πάντα τὰ γεγονότα, καὶ ἡ πόλις Σοῦσα ἐταράσσετο ἐπὶ τοῖς 
  γεγενημένοις, καὶ πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἦν πένθος μέγα καὶ πικρὸν ἐν πάσῃ πόλει. “ὁ δὲב

Μαρδοχαῖος ἐλθὼν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ περιείλετο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ καὶ περιεβάλετο σάκκον, 
καὶ σποδωθεὶς ἐξῆλθεν ὡς ἐπὶ τὴν αὐλὴν τὴν ἔξω καὶ ἔστη" οὐ γὰρ ἠδύνατο εἰσελθεῖν εἰς τὰ 

64( 5 βασίλεια ἐν σάκκῳ. 3 καὶ ἐκάλεσεν εὐνοῦχον ἕνα καὶ ἀπέστειλε πρὸς 10000. καὶ εἶπεν ἡ 
(8) 4 βασίλισσα 1160066006 τὸν σάκκον καὶ εἰσαγάγετε αὐτόν. 4ὃς δὲ οὐκ ἤθελεν, 8) ἀλλ᾽ εἶπεν 

Οὕτως ἐρεῖτε αὐτῇ Μὴ ἀποστρέψῃς τοῦ εἰσελθεῖν πρὸς τὸν βασιλέα καὶ κολακεῦσαι τὸ 
πρόσωπον αὐτοῦ ὑπὲρ ἐμοῦ καὶ τοῦ λαοῦ, μνησθεῖσα ἡμερῶν ταπεινώσεώς σου ὧν ἐτράφης 
ἐν τῇ χειρί μου, ὅτε Αμαν ὁ δευτερεύων λελάληκε τῷ βασιλεῖ καθ᾽ ἡμῶν εἰς θάνατον. 

5 δἐπικαλεσαμένη οὖν τὸν θεὸν λάλησον περὶ ἡμῶν τῷ βασιλεῖ, καὶ ῥῦσαι ἡμᾶς ἐκ θανάτου. 
9. 660) καὶ ἀπήγγειλεν αὐτῇ τὴν ὀδύνην τοῦ Ἰσραηλ. 7.19) καὶ ἀπέστειλεν αὐτᾷ κατὰ τάδε λέγουσα 
1ο) 

(4) | 9950 γινώσκεις παρὰ πάντας ὅτι ὃς ἂν εἰσέλθῃ πρὸς τὸν βασιλέα ἄκλητος ᾧ οὐκ ἐκτενεῖ 

8 τὴν ῥάβδον αὐτοῦ τὴν χρυσῆν, θανάτου ἔνοχος ἔσται. ϑκαὶ ἐγὼ οὐ κέκλημαι πρὸς αὐτόν, 

(13) ο ἡμέραι εἰσὶ τριάκοντα' καὶ πῶς εἰσελεύσομαι νῦν, ἄκλητος οὖσα; 943 καὶ ἀπέστειλε πρὸς 
αὐτὴν Μαρδοχαῖος καὶ εἶπεν αὐτῇ "4 Εὰν ὑπερίδῃς τοῦ ἔθνους σου τοῦ μὴ βοηθῆσαι αὐτοῖς,(ג4)  

δι... Ν , 0 ἈΝ \ , \ \ ε “ , , ₪ , 

ἀλλ᾽ ὁ θεὸς ἔσται αὐτοῖς βοηθὸς καὶ σωτηρία, σὺ δὲ καὶ ὁ οἶκος τοῦ πατρός σου ἀπολεῖσθε. 
ἴο το καὶ τίς οἶδεν εἰ εἰς τὸν καιρὸν τοῦτον ἐβασίλευσας ; 11019 καὶ ἀπέστειλεν ἡ βασίλισσα 

(15) 
)16( λέγουσα 9 Παραγγείλατε θεραπείαν καὶ δεήθητε τοῦ θεοῦ ἐκτενῶς, κἀγὼ δὲ καὶ τὰ κοράσιά 

μου ποιήσομεν οὕτως" καὶ εἰσελεύσομαι πρὸς τὸν βασιλέα ἄκλητος, εἰ δέοι καὶ ἀποθανεῖν με. 

0 

Ψ 1 οπὶ ἐπὶ כ | γεγεννήμενοις ץ | παση] πασι 6, 
22 ελθων εἰσελθων γε, | περιειλετο] περιειλατο 6 : περιήλατο 

  || περιεβαλλετο ὁ | οὔ τὴν 29 6לע
8 βασιλεισσα (-λησσ- δ) Ὁς, | περιελεσθε] περιελεσθαι 

Β΄"ε,: περιελεσθω ל 
4 05[ ὡς כץ | αποστρεψης] αποστρεψεις 6,: αποστρεψοις ץ | 

ὑπερ] Ἔτε γε, | ων] ον 60 | οτι] 66ד 6, | ἀμμαν !ל 
Ἵ ταδε] ταυτα γε, | 05[ ὡς קץ | εαν γε, | αἀκλητος] ακλητως 

γε; | ὦ] ΟΥ̓ | εκτενει] ἐεκτενῆ 60: [6אד6עע αὐτω (0טו)ץ 
8 τριάκοντα] λ΄ ץ | ακλητος] ἀκλειτως 6: ανακλητος Ὁ 
9 μαρδοχεως ץ και εἰπεν] 606 γε, | υπεριδης] ΡΥ ὑπερ- 

ορασει γε,(-ρειδη5) | דס εθνος ὄγε, | αὐτοῖς 29] קז εν ε,| 
ῬβοηθοΞ] βοηθεια ב : βοηθεῖ ץ 

11 βασιλεισσα ὈΎ | θεου] κῦ γε; | ποιήσωμεν 2762 | 
εἰσελευσωμεν ץ | ακλητος] ἀκλητως 6(-וד\(-) 

5. 

6,: παραλλακτω Ὁ | πιστις 6 τὸ 19[ דש ὄγ: +86 60 | 6003[ 
 |  | παροικος Ὁץ  29[ υμινכ | גוש  0: περας 6,  αμμανףךףקספ

αναμεμιχθαι] ἀαναμεμιχας [| | αντιδικοὺυν γε, | דס 29[ τα Ὁ 
17 μονοτατον γε, | εν ἀντιπαραγωγὴ] εναντια παραγωγὴ 

γα, | οἵἷὴ παντος---παραγωγὴν 6, | παντὸς κειμενον] + 
δια παντος διακείμενον ץ των νομων ןכז τὴν Υἱ τὸν νομὸν Ὁ" | 
υμετεροις 6, | τη] τὴν ες | κατευθυνομενὴν μοναρχίαν 6, 

18 προστεταχαμεν + סטש Ὀγα, | τοὺς 19[ τοις 2* | σημαινο- 
 [ Β΄): σημενουμενοὺς 6, | εν 15(-טצ 6א ססצצ σημενομενοὺς Ὁ ] ןו6עסטפ

εκ "כ | υπο---τεταγμενου] ὑποτεταγμενων αμαν 6 | αμμαν כ | 
ολοριζους γε, | [סואדסט οἰκου 6 | τεσσαρεσκαιδεκατη] ιδ΄ ץ | 

 | ץ 6076 [8066 | 60 ταאשדסט] (8'זסט ץ | 097[ 0 64 | סזב ₪ ץ

εὐσταθησουσιν γε, | παρεχουσιν ץ | μιν] υμιν *"כ 
19 εξετεθὴ] εξεταθηὴ :ץ θη εχ (טוב) דס 2 [προσταγμα] 

πραγμα γε, | דסטזש ץ 

5 

ἊΝ ὰ σε “τυ בב 
  εב
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ΕΣΘΗΡΑ ν 2 

1567) καὶ ἐποίησεν οὕτως Μαρδοχαῖος, (() καὶ ἐδεήθη τοῦ κυρίου, μνημονεύων αὐτοῦ τὰ ἔργα, τ. 
9) καὶ εἶπεν ᾿ΞβΔέσποτα παντοκράτορ οὗ ἐν τῇ ἐξουσίᾳ ἐστὶ τὰ πάντα, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς 13 

ἀντιτάξεταί σοι ἐν τῷ θέλειν σε σῷσαι τὸν οἶκον Ἰσραηλ, (3 ὅτε σὺ ἐποίησας τὸν οὐρανὸν καὶ 
τὴν γῆν καὶ πᾶν τὸ θαυμαζόμενον ἐν τῇ ὑπ᾽ οὐρανόν, (θ καὶ σὺ κυριεύεις πάντων. 14(5 σὺ γὰρ τα 
πάντα γινώσκεις, καὶ τὸ γένος Ἰσραὴλ σὺ οἶδας. 156₪( οὐχ ὅτι ἐν ὕβρει οὐδὲ ἐν φιλοδοξίᾳ τ5 
ἐποίησα τοῦ μὴ προσκυνεῖν τὸν ἀπερίτμητον ἂμαν, (Θ᾽ ἐπεὶ εὐδόκουν φιλῆσαι τὰ πέλματα 
τῶν ποδῶν αὐτοῦ ἕνεκεν τοῦ Ἰσραηλ, 0% ἀλλ᾽ ἐποίησα ἵνα μηδένα προτάξω τῆς δόξης σοῦ, 

δέσποτα, καὶ μηδένα προσκυνήσω πλὴν σοῦ τοῦ ἀληθινοῦ, καὶ οὐ ποιήσω αὐτὸ ἐν πειρασμῷ. 
16 δ) καὶ νῦν, κύριε, ὁ διαθέμενος πρὸς Αβρααμ φεῖσαι τοῦ λαοῦ σου ὅτι ἐπιτέθεινται ἡμῖν εἰς τό 
καταφθοράν, καὶ ἐπιθυμοῦσιν ἀφανίσαι καὶ ἐξᾶραι τὴν ἐξ ἀρχῆς κληρονομίαν σου, Θ᾽ μὴ 
ὑπερίδῃς τὴν μερίδα σου ἣν ἐλυτρώσω ἐκ γῆς Αἰγύπτου" 17 יל ἐπάκουσον τῆς δεήσεως ἡμῶν τ] 
καὶ ἱλάσθητι τῆς κληρονομίας σου, καὶ στρέψον τὸ πένθος ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην, ἵνα ζῶντες 
ὑμνήσωμέν σε. καὶ μὴ ἀφανίσῃς στόμα ὑμνούντων σε. 18 19) καὶ Ἐσθηρ ἡ βασίλισσα κατέ- 8 

φυγεν ἐπὶ τὸν κύριον ἐν ἀγῶνι θανάτου κατειλημμένη. (13 καὶ ἀφείλατο τὰ ἱμάτια τῆς δόξης 
ἀφ᾽ ἑαυτῆς καὶ πᾶν σημεῖον ἐπιφανείας αὐτῆς, καὶ ἐνεδύσατο στενοχωρίαν καὶ πένθος, καὶ 
ἀντὶ ὑπερηφάνων ἡδυσμάτων σποδοῦ καὶ κόπρου ἔπλησε τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, καὶ τὸ σῶμα 
αὐτῆς ἐταπείνωσε σφόδρα, καὶ πᾶν σημεῖον κόσμου αὐτῆς καὶ ἀγαλλιάματος τερπνῶν τριχῶν 
ἔπλησε ταπεινώσεως. 19 13) καὶ ἐδεήθη τοῦ κυρίου καὶ εἶπεν Κύριε βασιλεῦ, σὺ εἶ μόνος βοηθός" το 
βοήθησόν μοι τῇ ταπεινῇ καὶ οὐκ ἐχούσῃ βοηθὸν πλὴν σοῦ, (15 ὅτι κίνδυνός μου ἐν τῇ χειρί 
μου. 2566) γὼ δὲ ἤκουσα πατρικῆς μου βίβλου ὅτι ἐλυτρώσω τὸν Ἰσραηλ ἐκ πάντων τῶν גס 
ἐθνῶν, καὶ τοὺς πατέρας αὐτῶν ἐκ τῶν προγόνων αὐτῶν, ἐπιθέμενος αὐτοῖς Ἰσραὴλ 

κληρονομίαν αἰώνιον. καὶ ἐποίησας αὐτοῖς ἃ ἐλάλησας αὐτοῖς, καὶ παρέσχου ὅσα ἤτησαν. 
5: αὐ ἡμάρτομεν ἐναντίον σου, καὶ παρέδωκας ἡμᾶς εἰς χεῖρας τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, (18) εἰ τι 
ἐδοξάσαμεν τοὺς θεοὺς αὐτῶν. “Ξ δίκαιος εἶ, κύριε" (19) καὶ νῦν οὐχ ἱκανώθησαν ἐν πικρασμῷ :: 
δουλείας ἡμῶν, ἀλλ᾽ ἐπέθηκαν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἐπὶ τὰς χεῖρας τῶν εἰδώλων αὐτῶν, (329) ἐξᾶραι 
ὁρισμὸν στόματος αὐτῶν, ἀφανίσαι κληρονομίαν σου, καὶ ἐμφράξαι στόμα αἰνούντων σε, καὶ 
σβέσαι δόξαν οἴκου σου καὶ θυσιαστηρίου σου, (33) καὶ ἀνοῖξαι στόματα ἐχθρῶν εἰς ἀρετὰς 
ματαίων, καὶ θαυμασθῆναι βασιλέα σάρκινον εἰς τὸν αἰῶνα. 53 5% μὴ δὴ παραδῷς, κύριε, τὸ ב 
σκῆπτρόν σου τοῖς μισοῦσί σε ἐχθροῖς, καὶ μὴ χαρείησαν ἐπὶ τῇ πτώσει ἡμῶν. στρέψον 
τὰς βουλὰς αὐτῶν ἐπ᾽ αὐτούς, τὸν δὲ ἀρξάμενον ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς κακὰ παραδευγμάτισον. 5433) ἐπτι- 54 
φάνηθι ἡμῖν, κύριε, καὶ γνώσθητι ἐν καιρῷ θλίψεως ἡμῶν, καὶ μὴ θραύσῃς ἡμᾶς. “52 δὸς 25 
λόγον εὔρυθμον εἰς τὸ στόμα μου, καὶ χαρίτωσον τὰ ῥήματά μου ἐνώπιον τοῦ βασιλέως, καὶ 

μετάστρεψον τὴν καρδίαν αὐτοῦ εἰς μῖσος τοῦ πολεμοῦντος ἡμᾶς, εἰς συντέλειαν αὐτοῦ καὶ 

)35( 
)36( 
(7) 

21 ηἡμαρτομενἾ 0 6א ΟΟΥΥ δ, : ἡμάρτωμεν γΥ: ἡμάρτον Ὁ | סה 
τῶν 6( | εδοξαζομεν 0, | αὐτωνἹ ןכז τὰϑ (1) ὁ 

ΦΩ͂ δικαιος εἰ] δικαίωσε 6, | πικράμμω γ᾽ | δουλειας] ψυχὴς 
6, | ἐπεθηκας Ὁ | שטזשש 425] αὐτου ץ | םטזשש 39] σου לע | 

αφανησαι 6כ| | ενῴραξαι Ὁ | στομα] στομᾶατα Υ | | στοματα] 
στομα γε, | ματαιων] πρὼν Ὁ | σαρκινὼν 6, 

28 μη δη] μὴ δει ץ | παραδο: γ | ΤῊ] זש ץ 
24 επιφανηθὴ ץ | γνωσθητι) γνωθητι ἡμιν θ΄: + שוש ὄγε, | 

θραυσηφ θραυσεις ὈΓ6,: θραψεις ץ 
25. ευρυθμον] ευρυομενον 6, = | βασιλεὼω:] λέοντος ὄγς, | 

ομονοουντωνἾ ομοννουντὼν δ᾽: ομονοουντὼ Υ  αὐτω αὐτων 06. | 
ρυσον Ὁ | μοι] ἡμῖν 6, | βδελυσσομαι] βδελλυσσομαι «,: 
βδελλυσομαι γ 

26 βδελυσσομαι 15] βδελλυσσομαι ὁδ,: βδελλυσομαι ץ | 
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τῶν ὁμονοούντων αὐτῷ “295 ἡμᾶς δὲ ῥῦσαι ἐν τῇ χειρί σου τῇ κραταιᾷ, καὶ βοήθησόν μοι, ὅτι 
σὺ πάντων γνῶσιν ἔχεις, '*% καὶ 01606 ὅτι βδελύσσομαι κοίτην ἀπεριτμήτου, καὶ ἐμίσησα 
δόξαν ἀνόμου καὶ παντὸς ἀλλογενοῦς. 55 (57 σύ, κύριε, οἷδας τὴν ἀνάγκην μου, ὅτι βδελύσσομαι 6 

᾿νόγε, 

12. μνημονευον / 

13 παντοκρατωρ γε, | οπὶ ἐστι δ, | 0%[ ₪4 ץ | ὁπὶ ἐν 29-- 
συρανον 4% εἰ (τραῖ τεῖος) | ἰσραηλ] קז דסש ץ | ουρανον 25] 
ουϑων ץ | εκυριενειεἾ κέ εις 6. 

16 τὸν 15] τὸ γε, | ἀμμὰν ל | סזמ φίλησαι 6, | דס πελμα 
6, | αντοῦ םשזש δ": αὐτὸν Υ: סוח 6, 

 ! ἐπιτέθηνται Υ: ετεθηντε Ὁ" ἡμὴν Ὁ,חוז(0(ועזבו] 16

ἀφανησαι ὑὕγε,(-γεισαι) 
17 τῇ κληρονομία γα, | αφανισητῖ αφανησην ὅ: ₪ γε, 
18 ἀγωνι] ἀγωγὴ Υ: ἀγωνία «, | ἀφειλατοῖ ἀφείλετο Ὁ: 

ἀφηλατο δ'᾽ | סות ₪0 ε, | αὐτὴν 15] αὐτοῦ 6, | [ז(קחעשץ 
στρεέπστων γα, 

19 οἵα εἰ 6, | μον 15] μοὶ ץ | μὸν 19] μι 6א ססזז δὲ 

20 τῶν 7 ρὲ κάαντὼν 6 | οσαῇ שטה δ: ₪ 6, | ἡτήσαντο 6, 



2087 4 (Ὁ) νι τῷ 

τὸ σημεῖον τῆς ὑπερηφανίας ὅ ἐστιν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς μου, καὶ οὐ φορῶ αὐτὸ εἰ μὴ ἐν ἡμέρᾳ 
(18) 2) ὀπτασίας μου, καὶ βδελύσσομαι αὐτὸ ὡς ῥάκος ἀποκαθημένης. 2738) καὶ οὐκ ἔφαγεν ἡ δούλη 

28 σου ἐπὶ τῶν τραπεζῶν αὐτῶν ἅμα. “ὅδ καὶ οὐκ ἐδόξασα βασιλέως συμπόσια, καὶ οὐκ ἔπιον 
(2:9) σπονδῆς οἶνον, (9) καὶ οὐκ εὐφράνθη ἡ δούλη σου ἐφ᾽ ἡμέραις μεταβολῆς μου εἰ μὴ ἐπὶ σοί, 
(39) 29 δέσποτα. 2939 καὶ νῦν, δυνατὸς ὧν ἐπὶ πάντας, εἰσάκουσον φωνῆς ἀπηλπισμένων, καὶ ῥῦσαι 

ἡμᾶς ἐκ χειρὸς τῶν πονηρευομένων ἐφ᾽ ἡμᾶς, καὶ ἐξελοῦ με, κύριε, ἐκ χειρὸς τοῦ φόβου μου. 
1 : 160 ἐγενήθη ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ὡς ἐπαύσατο 13000 προσευχομένη, ἐξεδύσατο τὰ (Ὁ) 

2 ἱμάτια τῆς θεραπείας, καὶ περιεβάλετο τὰ ἱμάτια τῆς δόξης. 560% γενομένη ἐπιφανὴς καὶ 
)3( ἐπικαλεσαμένη τὸν πάντων γνώστην καὶ σωτῆρα θεὸν παρέλαβε μεθ᾽ ἑαυτῆς δύο ἅβρας, (9 καὶ 

)4( τῇ μὲν μιᾷ ἐπηρείδετο ὡς τρυφερευομένη, (2 ἡ δὲ ἑτέρα ἐπηκολούθει ἐπικουφίζουσα τὸ ἔνδυμα 
(5) 3 αὐτῆς. 348 καὶ αὐτὴ ἐρυθριῶσα ἐν ἀκμῇ κάλλους αὐτῆς, καὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς ὡς προσφιλές, 

. (6) 4 ἡ δὲ καρδία αὐτῆς ἀπεστενωμένη. 400 καὶ εἰσελθοῦσα τὰς θύρας ἔστη ἐνώπιον τοῦ βασιλέως. 

ἑ καὶ ὁ βασιλεὺς ἐκάθητο ἐπὶ τοῦ θρόνου τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ πᾶσαν στολὴν ἐπιφανείας 
5 (7) 5 098680666, ὅλος διάχρυσος, καὶ λίθοι πολυτελεῖς ἐπ᾿ αὐτῷ, καὶ φοβερὸς σφόδρα. 5) καὶ ἄρας 
/ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πεπυρωμένον ἐν δόξῃ ἐνέβλεψεν αὐτῇ ὡς ταῦρος ἐν ἀκμῇ θυμοῦ αὐτοῦ. 

6 δκαὶ ἐφοβήθη ἡ βασίλισσα, καὶ μετέβαλε τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν ἐκλύσει, καὶ ἐπέκυψεν ἐπὶ 
(8) ) τὴν κεφαλὴν τῆς ἅβρας τῆς προπορευομένης. 7.8 καὶ μετέβαλεν ὁ θεὸς τὸ πνεῦμα τοῦ 

8 βασιλέως καὶ μετέθηκε τὸν θυμὸν αὐτοῦ εἰς πραότητα, ϑκαὶ ἀγωνιάσας ὁ βασιλεὺς κατε- 

πήδησεν ἀπὸ τοῦ θρόνου αὐτοῦ, καὶ ἀνέλαβεν αὐτὴν ἐπὶ τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ καὶ παρεκάλεσεν 

, Φ)) 9 αὐτὴν 9) καὶ εἶπεν Τί ἔστιν, Ἐσθηρ' ἐγώ εἰμι ἀδελφός σου. 9000060, “Ὁ οὐ μὴ ἀποθάνῃς, 
  ὅτε κοινόν ἐστι τὸ πρᾶγμα ἡμῶν, 1" καὶ οὐ πρὸς σὲ ἡ ἀπειλή. ἰδοὺ τὸ σκῆπτρον ἐν τῇ χειρί(וג) /

(12) το σου. 192) καὶ ἄρας τὸ σκῆπτρον ἐπέθηκεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτῆς, καὶ ἠσπάσατο αὐτήν, 

(13) τι καὶ εἶπεν Λάλησόν μοι. 11 3 καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε ὡς ἄγγελον θεοῦ, καὶ ἐτάκη ἡ καρδία 

 .καὶ ἐπὶ τὸ πρόσωπον αὐτῆς μέτρον ἱδρῶτος ( μου ἀπὸ τῆς δόξης τοῦ θυμοῦ σου, κύριε. 1214וג )14(
  (6) καὶ ἐταράσσετο ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶσα ἡ θεραπεία αὐτοῦ, καὶ παρεκάλουν αὐτήν. 13} 9) καὶו3

εἶπεν ὁ βασιλεὺς Τί ἔστιν, Εσθηρ; ἀνάγγειλόν μοι, καὶ ποιήσω σοι" ἕως ἡμίσους τῆς βασι- 
(4) 14 λείας μου. 140) καὶ εἶπεν ἔσθηρ Ἡμέρα ἐπίσημός μοι αὔριον" εἰ δοκεῖ οὖν τῷ βασιλεῖ, 
(5) τ5 εἴσελθε σὺ καὶ Αμαν ὁ φίλος σου εἰς τὸν πότον ὃν ποιήσω αὔριον. 155 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς 

ιό Κατασπεύσατε τὸν Αμαν, ὅπως ποιήσωμεν τὸν λόγον Εσθηρ. "5 καὶ παραγίνονται ἀμφότεροι 
  εἰς τὴν δοχὴν ἣν ἐποίησεν ἔσθηρ, δεῖπνον πολυτελές. 176 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς πρὸς Εσθηρד (6)

Ἡ βασίλισσα, τί τὸ θέλημά σου; αἴτησαι ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου, καὶ ἔσται σοι ὅσα 
(7) 18 ἀξιοῖς. 18 0) καὶ εἶπεν Ἐσθηρ Τὸ αἴτημά μου καὶ τὸ ἀξίωμά μου, (8 εἰ εὗρον χάριν ἐναντίον 

σου, βασιλεῦ, καὶ εἰ ἐπὶ τὸν βασιλέα ἀγαθὸν δοῦναι τὸ αἴτημά μου καὶ ποιῆσαι τὸ ἀξίωμά 

μου, ἐλθέτω ὁ βασιλεὺς καὶ Αμαν εἰς τὴν δοχὴν ἣν ποιήσω αὐτοῖς καὶ τῇ αὔριον" καὶ αὔριον 
 . γὰρ ποιήσω κατὰ τὰ αὐτά. ᾿θϑκαὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Ποίησον κατὰ τὸ θέλημά σουו9

9 

 סע

αὐτὸ 19[ סעזש לע | εἰ μη] εἰ μὲ ὄγε, | βδελυσσομαι 29] Θ εκλυσει] κλεισει ץ | αυρας 6, | προπρορευομενὴς 6, 
βδελλυσσομαι 6, : βδελλυσομαι ὄγ | αὐτο 29] αὐτω ל | ρακκος 8 κατεπιδησεν γε, | סמג καὶ 2 --αυτοῦ 29 ץ | αδελφος] 

  0ז 8
28 βασιλεως] βασιλεα ὡς Ὁ | σποδὴς ὁ | εὐυφρανθη] Θ θαρση Ὀ΄ | ἀποθανεις ץ | κοινων ὅ | πραγμα] ץ 06+ ὁ 

ηυφρανθὴν 64: εὐῴρανον Ὀ΄: εῴρανον ὁ | ημεραις5}] ἡμερας 0* | 10 τον] την ὁ (υἱά) [μοι] ₪ 6א ססוצ δδ 
μεταβολης μου] μεταβολισμου ץ | εἰ μη] εἰ με ὄγε, | σοι] שט ὁ 11 κυριε] אס ץ 

29 ὡν )ספ παντας ץ  απελπισμενων כ'2(-חדוש-)ע[ | εξελου 14 μοι] )ספ αὐριον γε,: οπι δ΄ | שע] 6 6א οοτῖ (2) 6,8 | 
με] εξελουμαι γε, : αμμαν Ὁ’ 

ΝΙ 1 εγεννηθη ץ 15 ἀμμαν Ὁ’ 
 | ,0 τι ἐστιν 6000 γεועסע 6:0 ποτω τοῦףק] +6 דש  καὶ 15--₪8065 64 (ϑραὶ 26[10)( | ἐπιφανεῖς ὉΠ | επη- 17סמ 2

κολουθη Ὀγε, {-πικ- γε.) | επικουφιζομενὴ γΥ θελημα] ετημα ες: αἰτιμα ץ | σου + και τι דס ἀξιωμα σου γε, | 
 שץ : | απεστενομενὴ 6. οἷ αἰτῆσαι γε, | 066[ 09 64: ὡσα 2ץ   προσφιληςץ  αὐτὴסוג 3
4 τας] כז πασας γε, | [6ץשחוסש επὶ ץ | εκαθητω γε, | του 18 טקשע ץ> | σου] του 6,*)010( | αμμαν ל | εἰς την δοχην] 

θρονου] θρονον ץ : סב του 06 | סה της βασιλειας | [)66ע666שא εν τη δοχει 6, | οπὶ τή 6, | τὰ [6עז₪ ταυτα 6, 
ἐνεδεδύκει Υ: ενγεδεδεικυ 6, | ολως Ὀ΄ | αὐτω] αὐτων Ὁ 19 ποιησω ץ 

5 δοξει כ | εἐπεβλεψεν ץ 

37 



 (צנ) נז

20 (9) 
21 (το) 

(2) 
42 (13) 

43 (4) 

() 

5 

(Ὁ) טז 0 ΕΣΘΗΡΑ 

399) καὶ ἀπηγγέλη τῷ Αμαν κατὰ τὰ αὐτά, καὶ ἐθαύμασεν, καὶ ὁ βασιλεὺς ἀναλύσας ἡσύχασεν. 

3: (ὁ) ὁ δὲ Αμαν εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ συνήγαγε τοὺς φίλους αὐτοῦ καὶ τοὺς υἱοὺς 
αὐτοῦ καὶ Ζωσάραν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 3 καὶ ἐκαυχᾶτο λέγων ὡς οὐδένα κέκληκεν ἡ βασί- 
λεισσαἐν ἐπισήμῳ ἡμέρᾳ αὐτῆς εἰ μὴ τὸν βασιλέα καὶ ἐμὲ μόνον" καὶ αὔριον κέκλημαι. 22 013 τοῦτο 
δὲ λυπεῖ με μόνον ὅταν ἴδω τὸν Μαρδοχαῖον τὸν ᾿Ιουδαῖον ἐν τῇ αὐλῇ τοῦ βασιλέως, καὶ μὴ 
προσκυνεῖ με. 33 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ζωσάρα ἡ γυνὴ αὐτοῦ ᾿Εκ γένους ᾿Ιουδαίων ἐστίν" ἐπεὶ 
συγκεχώρηκέ σε ὁ βασιλεὺς ἀφανίσαι τοὺς "100800006, καὶ ἔδωκάν σοι οἱ θεοὶ εἰς ἐκδίκησιν 
αὐτῶν ἡμέραν ὀλέθριον, κοπήτω σοι ξύλον πηχῶν πεντήκοντα, καὶ κείσθω, καὶ κρέμασον 
αὐτὸν ἐπὶ τοῦ ξύλου, ὀρθρίσας δὲ πρὸς τὸν βασιλέα λαλήσεις αὐτῷ" καὶ νῦν εἰσελθὼν 
εὐφραίνου πρὸς τὸν βασιλέα. “καὶ ἤρεσε τῷ Αμαν, καὶ ἐποίησεν οὕτως. 

τὸ δὲ δυνατὸς ἀπέστησε τὸν ὕπνον τοῦ βασιλέως τὴν νύκτα ἐκείνην, καὶ ἦν ἀγρυπνῶν. 
3 καὶ ἐκλήθησαν οἱ ἀναγνῶσταε, καὶ τὸ βιβλίον τῶν μνημοσυνῶν ἀνεγινώσκετο αὐτῷ. 39 καὶ 
ἦν ὑπόθεσις τῶν εὐνούχων καὶ ὃ ἐποίησε Μαρδοχαῖος εὐεργέτημα τῷ βασιλεῖ. “καὶ ἐπέστη- 
σεν ὁ βασιλεὺς τὸν νοῦν σφόδρα, λέγων Πιστὸς ἀνὴρ Μαρδοχαῖος εἰς παραφυλακὴν τῆς 
ψυχῆς μου, δι᾿ ὅτι αὐτὸς ἐποίησέ με ζῆν ἄχρι τοῦ νῦν, καὶ κάθημαι σήμερον ἐπὶ τοῦ θρόνου 
μου, καὶ οὐκ ἐποίησα αὐτῷ οὐθέν: οὐκ ὀρθῶς ἐποίησα. 548 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς παισὶν 
αὐτοῦ Τί ποιήσομεν τῷ Μαρδοχαίῳ τῷ σωτῆρι τῶν λόγων ; καὶ νοήσαντες οἱ νεανίσκοι διε- 
φθόνουν αὐτῷ" ἐνέκειτο γὰρ φόβος Αμαν ἐν τοῖς σπλάγχνοις αὐτῶν. δκαὶ ἐνενόησεν ὁ 
βασιλεύς. καὶ ἐγένετο ὄρθρος. (Θ καὶ ἠρώτησεν ὁ βασιλεὺς Τίς ἐστιν ἔξω; καὶ ἦν Αμαν. 
7 Αμαν δὲ ὠρθρίκει λαλῆσαι τῷ βασιλεῖ ἵνα κρεμάσῃ τὸν Μαρδοχαῖον. 86 καὶ εἶπεν ὁ βασι- 
λεὺς εἰσαγαγεῖν αὐτόν. 940 ὡς δὲ εἰσῆλθεν, εἶπεν αὐτῷ ὁ βασιλεὺς Τί ποιήσομεν τῷ ἀνδρὶ 
τῷ τὸν βασιλέα τιμῶντι, ὃν ὁ βασιλεὺς βούλεται δοξάσαι; "καὶ ἐλογίσατο ὁ Αμαν λέγων 
ὅτι Τίνα βούλεται ὁ βασιλεὺς δοξάσαι εἰ μὴ ἐμέ; τ0) καὶ εἶπεν ὁ Αμαν ΓΑνθρωπος ὃν ὁ 
βασιλεὺς βούλεται δοξάσαι, ϑληφθήτω στολὴ βασιλικὴ καὶ ἵππος βασιλικὸς ἐφ᾽ ₪ ὁ 
βασιλεὺς ἐπιβαίνει, 9) καὶ εἷς τῶν ἐνδόξων, τῶν φίλων τοῦ βασιλέως, λαβέτω ταῦτα, καὶ 

ἐνδυσάτω αὐτόν, καὶ ἀναβιβασάτω αὐτὸν ἐπὶ τὸν ἵππον, καὶ περιελθέτω τὴν πόλιν ἔμπροσ- 
θεν αὐτοῦ κηρύσσων Κατὰ τάδε ποιηθήσεται τῷ τὸν βασιλέα τιμῶντι, ὃν ὁ βασιλεὺς βούλεται 
δοξάσαι. 15. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῷ Αμαν Ταχὺ δράμε καὶ λαβὲ τὸν ἵππον καὶ στολὴν 

ὡς εἴρηκας, καὶ ποίησον Μαρδοχαίῳ τῷ ᾿Ιουδαίῳ τῷ καθημένῳ ἐν τῷ πυλῶνι" καὶ μὴ παρα- 
πεσάτω ὁ λόγος σου. ᾿ϑὼς δὲ ἔγνω Αμαν ὅτι οὐκ ἦν αὐτὸς ὁ δοξαζόμενος, ἀλλ᾽ ὅτι 
Μαρδοχαῖος, συνετρίβη ἡ καρδία αὐτοῦ σφόδρα, καὶ μετέβαλε τὸ πνεῦμα αὐτοῦ ἐν ἐκλύσει. 
617 καὶ ἔλαβεν Αμαν τὴν στολὴν καὶ͵ τὸν ἵππον, ἐντρεπόμενος τὸν Μαρδοχαῖον καθ᾽ ὅτι 
ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐκεκρίκει ἀνασκολοπίσαι αὐτόν. Ἰδκαὶ εἶπε τῷ Μαρδοχαίῳ Περιελοῦ τὸν 
σάκκον. ᾿᾿ καὶ ἐταράχθη Μαρδοχαῖος ὡς ἀποθνήσκων, καὶ ἀπεδύσατο μετ᾽ ὀδύνης τὸν σάκκον 

γε, 
20 ἀπηγγεέλλει ץ  ἀμμαν | τα αὐταὶ ταυτα γε, | πιστως ὁ | αὐτω] αὐτὸ 6 

ησνχαῖεν γε, 5 πεσιν ץ/ | ποιησωμεν (6לע | λογων}] “ τουτων γα, | 
σπλαχνοις ὁכ | [ ὅν | ἀμμαν6ע6א6וזש  

Θ εἐνοησεν Ὁ [ αμμαν Ὁ’ ; 

7 ἀμμαν Ὁ’ | κρεμαση] κρεμάσει γε, : κρειμασαι δ(αἱά) 
8 οἵ εἰσαγαγειν---(0) βασίλευς 19 6 
9 εἰσηλθον ץ | ποιησομεν ποιησωμεν 1ג'/"ץ : ποιησω 6 | 
  τω 6, | τιμοντι 6דסש]
 |  | οτι τινα] οτινα ὁ : οἵ 07+ 6כ  0 19 γα, | αμμανסוזה 10

εἰ μη] εἰ μι +6 ἣ 
11 ἀμμαν [כ | ₪ש ὧν θ΄: ον ὀλ᾽ (αἰά)γε, | ἐπιβενει Ὁ | מו 

τῶν χ5 כ [τοῦ πποὺυ Ὁ" | τὸν 25] των ץ | τιίμοντι Ὀ(τημ- 0)ץ 
12. ἀμμαν Ὁ | τῶν ἱππὼν 6, | παραπεσέτω γὲ, 
18 ἀμμαν Ὁ | ην] εἰν γΥ : ἐστιν δ,  μετεβαλλε 6, | εκλυσει] 

ἐκλυσὴ Υ1 εκαυσει δ, 
14 ἀμμὰαν Ὁ΄| εκεινη τῇ ἡμερα] ἡ ἡμέρα εκεινὴ ל: סה 

τὴ ὁ | εκεκρικειἿ κεκρικεὶ 2: κεκρικὴ :ץ κέκρικεν 6, | ανασκολο- 
 דו ץ

38 

21 ἀμμαν δ΄ | סמו καὶ ך"--םעזסש 4" Ὁ | βασιλεισσα ὈΎ | 
 κεκληκε [ | κεκλημαιכץ  | ἐπισίμωץ  ἐν--םטדדת] סות 6: סזמ ,4
μαι 621 καὶ κλη τᾶν (1) μαι ὁ 

2/2 τουτοῖ דסטזש Υ | λυπὴ Ὁ | εἰδὼω 6( | οπὶ τὸν 19 γα, | 
τουδαίων 6, | προσκυνὴ ὁ 

235 επτειΐετιε, | συγκεχωρηκεῖ συνκεχωρηκε 0 : συγκεχωρικεν 
ἔνγε, | σεΐ σοι ץ | αφανισαιἿ αφανεισαι Ὁ: αφανησαι ץ | τους 
ἐιουδαιονεἷ αὐτου 6, | σοι 1"[ σε 6,  κοπητω] קז καὶ ?' | 
κρεμμασον δε, | [םטזסא αὐτῶν 6," | οπὴ πρὸς τὸν βασιλεα 
ὁ" (υἱ6) 

24 ἀμμαν \,' 
ΥΙΙ 1 ἀχεστεισεν γ6, | סזח καὶ Ὁ 
 , αυτω εוה 2
9 νποθεσιεἷ קז ἡ δὺ | μαρδοχαιοι קז 0 ץ | τω βασιλει 

τον βασίλεων |" 
4 ἐπέστη 6, | סוח λέγων--«καὶ 15 6, 9קה| 3 |וחמ) τοϊίοιο) | 
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τ καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια δόξης. "7 καὶ ἐδόκει Μαρδοχαῖος τέρας θεωρεῖν, καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ 
18 πρὸς τὸν κύριον. καὶ ἐξίστατο ἐν ἀφασίᾳ. "8 καὶ ἔσπευσεν μαν ἀναλαβεῖν αὐτὸν ἔφιππον. 
ιο ᾿ϑκαὶ ἐξήγαγεν Αμαν τὸν ἵππον ἔξω, καὶ προσήγαγεν αὐτὸν ἔξω κηρύσσων Κατὰ τάδε 

ποιηθήσεται τῷ ἀνδρὶ τῷ τὸν βασιλέα τιμῶντι, ὃν ὁ βασιλεὺς βούλεται δοξάσαι. 5919 καὶ ὁגס  
μὲν Αμαν ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν ἐσκυθρωπωμένος, ὁ δὲ Μαρδοχαῖος ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

2 αὐτοῦ. “103 καὶ διηγήσατο Αμαν τῇ γυναικὶ αὐτοῦ πάντα τὰ γενόμενα αὐτῷ. “2 καὶ εἶπεν ἡ 
γυνὴ αὐτοῦ καὶ οἱ σοφοὶ αὐτοῦ ᾿Αφ᾽ ὅτε λαλεῖς περὶ αὐτοῦ κακά, προσπορεύεταί σοι τὰ κακά' 

(.4) 33 ἡσύχαζε, ὅτι ὁ θεὸς ἐν αὐτοῖς. 9309 καὶ αὐτῶν λαλούντων παρῆν τις ἐπὶ τὸν πότον σπουδάζων 
 . αὐτόν, καὶ οὕτως ἱλαρώθη, (ν11) καὶ πορευθεὶς ἀνέπεσε μετ᾽ αὐτῶν ἐν ὥρᾳ(צנוצ)

ὡς δὲ προῆγεν ἡ πρόποσις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῇ Ἐσθηρ Τί ἐστιν ὁ κίνδυνος ; καὶ τί τὸטנזז )2( ו 1(  
3 αἴτημά σου; ἕως τοῦ ἡμίσους τῆς βασιλείας μου. 5 καὶ ἠγωνίασεν 13000 ἐν τῷ ἀπαγγέλλειν, 

ὅτι ὁ ἀντίδικος ἐν ὀφθαλμοῖς αὐτῆς, καὶ ὁ θεὸς ἔδωκεν αὐτῇ θάρσος ἐν τῷ αὐτὴν ἐπικαλεῖσθαι 
3 αὐτόν. 3καὶ εἶπεν 19000 Εἰ δοκεῖ τῷ βασιλεῖ, καὶ ἀγαθὴ ἡ κρίσις ἐν καρδίᾳ αὐτοῦ, δοθήτω 
4 6 λαός μου τῷ αἰτήματί μου καὶ τὸ ἔθνος τῆς ψυχῆς μου. ἐἐπράθημεν γὰρ ἐγὼ καὶ ὁ λαός 
μου εἰς δούλωσιν, καὶ τὰ νήπια αὐτῶν εἰς διαρπαγήν, καὶ οὐκ ἤθελον ἀπαγγεῖλαι, ἵνα μὴ 
λυπήσω τὸν κύριόν μου" ἐγένετο γὰρ μεταπεσεῖν τὸν ἄνθρωπον τὸν κακοποιήσαντα ἡμᾶς. 

5 ϑκαὶ ἐθυμώθη ὁ βασιλεὺς καὶ εἶπεν Τίς ἐστιν οὗτος ὃς ἐτόλμησε ταπεινῶσαι τὸ σημεῖον τῆς 
6 βασιλείας μου ὥστε παρελθεῖν τὸν φόβον σου; 506 δὲ εἶδεν ἡ βασίλισσα ὅτι δεινὸν ἐφάνη 

τῷ βασιλεῖ, καὶ μισοπονηρεῖ, εἶπεν Μὴ ὀργίζου, κύριε: ἱκανὸν γὰρ ὅτι ἔτυχον τοῦ ἱλασμοῦ 
7 σου" εὐωχοῦ, βασιλεῦ" αὔριον δὲ ποιήσω κατὰ τὸ ῥῆμά σου. Τκαὶ ὥμοσεν ὁ βασιλεὺς τοῦ 
ἀπαγγεῖλαι αὐτὴν αὐτῷ τὸν ὑπερηφανευσάμενον τοῦ ποιῆσαι τοῦτο, καὶ μετὰ ὅρκου ὑπέσχετο 

(6) 8 ποιῆσαι αὐτῇ ὃ ἂν βούληται. 8, καὶ θαρσήσασα ἡ Ἐσθηρ εἶπεν Αμαν ὁ φίλος σου ὁ 

(7) 9 ψευδὴς οὑτοσί, ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος οὗτος. 97) ἔκθυμος δὲ γενόμενος ὁ βασιλεὺς καὶ πλησθεὶς 
ὀργῆς ἀνεπήδησε, καὶ ἦν περιπατῶν. "9 καὶ ὁ Αμαν ἐταράχθη, καὶ προσέπεσεν ἐπὶ τοὺς πόδαςוס  

(8) τι ἔσθηρ τῆς βασιλίσσης ἐπὶ τὴν κοίτην ἔτι ἀνακειμένης. 118 καὶ ὁ βασιλεὺς ἐπέστρεψεν ἐπὶ 
τὸ συμπόσιον. καὶ ἰδὼν εἶπεν Οὐχ ἱκανόν σοι ἡ ἁμαρτία τῆς βασιλείας, ἀλλὰ καὶ τὴν 
γυναῖκά μου ἐκβιάξει ἐνώπιόν μου; ἀπαχθήτω Αμαν, καὶ μὴ ζήτω. 12καὶ οὕτως ἀπήγετο.וג  

(9) καὶ εἶπεν Αγαθας εἷς τῶν παίδων αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ ξύλον ἐν τῇ αὐλῇ αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα, 
ὃ ἔκοψεν Αμαν ἵνα κρεμάσῃ τὸν Μαρδοχαῖον τὸν λαλήσαντα ἀγαθὰ περὶ τοῦ βασιλέως" κέλευσον 

13 οὖν, κύριε, ἐπ᾽ αὐτῷ αὐτὸν κρεμασθῆναι. ᾿3καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Κρεμασθήτω ἐπ᾽ αὐτῷ. καὶ 
ἀφεῖλεν ὁ βασιλεὺς τὸ δακτύλιον ἀπὸ τῆς χειρὸς αὐτοῦ, καὶ ἐσφραγίσθη ἐν αὐτῷ ὁ βίος αὐτοῦ. 

14 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῇ ἔσθηρ Καὶ Μαρδοχαῖον ἐβουλεύσατο κρεμάσαι τὸν σῴσαντά με ἐκ 
15 χειρὸς τῶν εὐνούχων; οὐκ ἤδει ὅτε πατρῷον αὐτοῦ γένος ἐστὶν ἡ ἔσθηρ; ᾿5καὶ ἐκάλεσεν ὁ 

16 βασιλεὺς τὸν Μαρδοχαῖον, καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ πάντα τὰ τοῦ Αμαν. "καὶ εἶπεν αὐτῷ Τί θέλεις ; 

(12) 

 (ַּּב)

0 

16 οπιὶ τὰ γ6, Θ μισοπονηρει] μησοπονήρει 06 : μησοπονειρη Υ | ετυχεν ץ 
17 εδοκει] εδοκὴ :ץ εδωκει |: εδωκεν 6 '7 βασιλεὺυ ε, | סמג זסט 19 6, | זסשזש ץ | ὑπεσχετο] σ εχ ρ 

18 ₪00 δ΄ δ | סמג αὐτη--(8) πονηρὸς 6, (Ξραὶ ταὶς) | 0 29[ οτι ץ | 
βουλεται צץ 

8 ἀμμαν Ὀ΄ | ουτοσι] סטדשפ εἰ Υ | 0שד05] סטדשפ γε, 
9 ανεπιδησεν γε, | καὶ 29[ א εχ ν 2" | περιπατων] περι 

παντων ץ 
10 ἀμμαν כ | ετι] > 6א ססצז ὁ | ανακειμενη5) + αὐτὴς 6 

 11 (אשששש ץ | εκβιαζη 2 | וסע לכ"
19 676005[ γαβουθας γε, | οἵὰ των 2?  αμμαν 00 | κρε- 

μαση] κρεμασει Ὁ (-μμ- δ) | סזמ τὸν 19 ὄγε, | κρεμμασθηναι ὁ 
18 αὐτω 19[ αὑτὸ ὁ | αφηλεν '3%/ | το] τον ץ 
14 κρεμμασαι ὁ | ηδει] ἠδὲ 6,: 66 05ץ | ץ6ע αὐτου ?' | 
 , ἐστι» 6, | ΟΠ] ἢ Υ6סזמ
15 μαρδοχεον ץ [| αὐτω] αὑτὸν 6, [| סוג τὰ δ΄ | αμαν] 

αμμαν Ὀδ; αμα ες 

39 

19 ἀμμαν כ | προσηγαγεν] προσηγαγον ε,: προηγεν ץ | 
 , εξω 29 ὀγε, | τιμοντι γαסות |  αὐτω 64םטדסע]

20 αμαν] αμμαν Ὁ΄: סזה ץ  εσκυθρωπωμενο5] σκυθρωπω- 
μενος Ὀ΄: εσκυθρωπομενος γ6. 

21 ἀμμαν Ὁ 
29 εἰπεν] ἑαυτω ץ  λαλησεις ץ | αὐτου 39] אטזשע γε, | 

  0 ὁסומ
  αὐτω Ὁ | πορευθης ὁטזסש] 28
0111 1 προπεσεις 0. | τι 15] τις γε; 

2 εσθηρ) ןכז ἢ 6, | ἀπαγγελειν ὁ 
8 εσθηρ) σ εχ ρ ₪. | δοκη γ | ψυχηΞ)] φυλή: Υ 
4 δουλωσιν] δηλωσιν ץ : διωσιν 6 

  μου ὀγסמ | , γεסטזשפ] 5
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καὶ ποιήσω σοι. καὶ εἶπε Μαρδοχαῖος Ὅπως ἀνέλῃς τὴν ἐπιστολὴν τοῦ Αμαν. 17 καὶ ἐνεχείρισεν ד 

αὐτῷ ὁ βασιλεὺς τὰ κατὰ τὴν βασιλείαν. "ὃ καὶ εἶπεν Ἐσθηρ τῷ βασιλεῖ τῇ ἑξῆς Δός μοι κολάσαι 8 

τοὺς ἐχθρούς μου φόνῳ. 19 ἐνέτυχε δὲ ἡ βασίλισσα Ἐσθηρ καὶ κατὰ τέκνων Αμαν τῷ βασιλεῖ, το 

ὅπως ἀποθάνωσι καὶ αὐτοὶ μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς Γινέσθω. ““ καὶ גס 

ἐπάταξε τοὺς ἐχθροὺς εἰς πλῆθος. “ἐν δὲ Σούσοις ἀνθωμολογήσατο ὁ βασιλεὺς τῇ βασιλίσσῃ גו 

ἀποκτανθῆναι ἄνδρας, καὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ δίδωμί σοι τοῦ κρεμάσαι. καὶ ἐγένετο οὕτως. 

55 (51) «αἱ ἔγραψε τὴν ὑποτεταγμένην ἐπιστολήν: Βασιλεὺς μέγας ᾿Ασσυῆρος τοῖς ἀπὸ τῆς .: (Ἑ τ) 

Ἰνδικῆς ἕως τῆς Αἰθιοπίας ἑκατὸν καὶ εἴκοσι καὶ ἑπτὰ χωρῶν ἄρχουσι καὶ σατράπαις τοῖς 

τὰ ἡμέτερα φρονοῦσι χαίρειν. 33) πολλοὶ τῇ πλείστῃ τῶν εὐεργετούντων χρηστότητι πυκ- ב )3( 

νότερον τιμώμενοι, μεῖζον φρονήσαντες, (ϑ3οὐ μόνον τοὺς ὑποτεταγμένους ἡμῖν ξητοῦσι -660א (3) 

ποιεῖν, τὸν δὲ κόρον οὐ δυνάμενοι φέρειν καὶ τοῖς ἑαυτῶν εὐεργέταις ἐπιχειροῦσι μηχανᾶσθαι 
κακά, ₪ τὴν εὐχαριστίαν οὐ μόνον ἐκ τῶν ἀνθρώπων ἀναιροῦντες, ἀλλὰ καὶ τοῖς τῶν (4) 
ἀπειραγάθων κόμποις παρελθόντες, τὸ τοῦ πάντα δυναστεύοντος δικαιοκρίτου μισοπόνηρον 
ἐκφυγεῖν διειληφότες, τὴν δίκην (5 πολλάκις ἐπ᾽ ἐξουσιῶν τεταγμένοι τὰ τῶν ἐμπιστευομένων (5) 
φίλων πράγματα χειρίζειν αἰτίους ἀθώων αἱμάτων καταστήσαντες περιέβαλον συμφοραῖς 
ἀνηκέστοις, δ᾽ τῷ τῆς κακοποιίας ψεύδει παραλογισάμενοι τὴν τῶν ἐπικρατούντων ἀκέραιον (6) 
εὐγνωμοσύνην. “ἐσ σκοπεῖν δὲ ἔστιν ἐκ τῶν παραδεδομένων ἡμῖν ἱστοριῶν καὶ ὅσον τὸ παρὰ 34 (1) 

πόδας θεωροῦντες ἀξίως τῇ τῶν δυναστευόντων ὠμότητι (δ᾽ προσέχειν εἰς τὰ μετ᾽ ἔπειτα, καὶ (8) 

τὴν βασιλείαν ἀτάραχον παρέχειν πᾶσι τοῖς ἔθνεσι μετ᾽ εἰρήνης, Θ᾽ οὐ χρώμενοι ταῖς διαβολαῖς,Ἠ (9) 
τὰ δὲ ὑπὸ τὴν ὄψιν ἐρχόμενα μετ᾽ ἐπιεικείας διεξάγοντες. 

55το ἐπιξενωθεὶς γὰρ ἡμῖν Αμαν ᾿Αμαδάθου ὁ Βουγαῖος ταῖς ἀληθείαις ἀλλότριος τοῦ :5 (το) 
τῶν Περσῶν φρονήματος καὶ πολὺ διεστὼς τῆς ἡμετέρας χρηστότητος (1" ἔτυχε τῆς ἐξ ἡμῶν (τ) 
πρὸς πᾶν ἔθνος φιλανθρωπίας ἐπὶ τοσοῦτον, ὥστε ἀναγορευθῆναι πατέρα ἡμῶν καὶ προσ- 
κυνεῖσθαι ὑπὸ πάντων τὸ δεύτερον τῶν βασιλικῶν θρόνων διατελεῖν. 26(12) οὐκ ἐνεγκὼν δὲ τὴν :6 (1:2) 
ὑπερηφανίαν, ἐπετήδευσεν ἡμᾶς τῆς ἀρχῆς καὶ τοῦ πνεύματος μεταστῆσαι, ('3 τὸν δὲ ἡμέτερον (3) 
σωτῆρα διὰ παντὸς Μαρδοχαῖον καὶ τὴν ἄμεμπτον τούτου κοινωνὸν 13600 σὺν τῷ παντὶ 
τούτων ἔθνει πολυπλόκοις μεθοδείαις διαρτησάμενος εἰς ἀπώλειαν" (1) διὰ γὰρ τούτων τῶν (12) 
τρόπων ὠήθη λαβὼν ἡμᾶς ἐρήμους ἐξαλλοτρίωσιν τῆς τῶν Περσῶν ἐπικρατείας ἕως εἰς τοὺς 
Μακεδόνας ἀγαγεῖν. | 797008 οὖν ὑπὸ τοῦ τρισαλιτηρίου παραδεδομένους ὑμῖν ᾿Ιουδαίους גֶד (ι5) 

εὑρίσκομεν μὴ ὄντας κακούργους, δικαιοτάτοις δὲ πολιτευομένους νόμοις, (19 ὄντας δὲ καὶ υἱοὺς (6) 
τοῦ μόνου θεοῦ καὶ ἀληθινοῦ, τοῦ κατευθύναντος ἡμῖν τὴν βασιλείαν μέχρι τοῦ νῦν ἐν τῇ 
καλλίστῃ διαθέσει. “507 καλῶς οὖν ποιήσατε μὴ προσέχοντες τοῖς προαπεσταλμένοις ὑμῖν 38 (17) 
ὑπὸ Αμαν γράμμασιν, διὰ τὸ καὶ αὐτὸν τὸν τὰ τοιαῦτα ἐργασάμενον πρὸς ταῖς Σούζων (8) 
πύλαις ἐσταυρῶσθαι, ἀποδεδωκότος αὐτῷ τὴν κατ᾽ ἀξίαν δίκην τοῦ τὰ πάντα κατοπτεύοντος 

υγε, 

  | επιεικιας 6,  διεξαγαγοντες 6דו ץ : | αμμαν δ΄ Ὁ] τῇ] τῆς δςץ 940% 16
168 μου μοι ὁ 25 επιξενωθὴ 0.  ἀμμὰν | | αμαδαθου] ἀμαδοθου :ץ 

 βουγεος 2: μακεδων [0 γε, | βουγαιος]דש ₪: סמו | .6 00080000
64 | αληθειαι5} ἀνομίαις Ὁ | סמו καὶ 19 | | 8060705 ὁ | χριστο- 
τῆτος 27 | δευτέρων 0* | των βασιλικωνἾ τὸν βασιλεικον :ץ 
τῶν βασιλείων Ὁ | 0קסשסש ὈΎ 

26 ἀμεμπτον + דס βασιλειας 6, | κοινωνὴν 6, | πολυ- 
 | לע  πολλυπλοκοὶς ὄγ: πολυτρόποις δ, = [|  ₪6006009ד\0א06%]

διαρτησαμενο:Ἶ στησάμενος δ, | סזמ δια 2%--ץשש 39 6, (βραΐ 
τος) | זסטדסע τὸν τροπὸν ץ | μακεδωνας γα, 

2 τρισαλητηριου Ὀγς, | δικαιωτάτοις ὈΎ | πολιτευομένους 
γομοι9Ἷ γόμοις πολιτευομένοις 6,1: πολιτευωμένοις νομοὺς ץ | 
πολιτενομένοις ὁπ | οντας δεῖ ον 6, | κατευθυνοντος ץ 

28 ποιησατεἾ ποιήσεται Υ: ποιήσαιτε 6, | ἀμμαν | סו 
τὸν /* | εἐργασαμενονἾ εἰρημένον Ὁ : βουλημένον ץ | αποδεδω- 

  ἀποδεδωκοτως Ὁ: αποδεδοκωτας 6.1 0770060000 Υאסד0%]

40 

109 δε} τε 6, | τεκνωνἾ קז των γΥ: των Ὁ | ἀμμαν Ὀ' | του 
πατρον τὴν με γε, | γενέσθω γε, 

20 επκαταξαν 6, 
21 ἀνθωμολογησατο] ανθομολογησατο γί-γεισ-)ς, | 0[ ₪ ὁ | 

κρεμμάσαι ὁ 

22. νποτεταγμενηνἾ ἐπιτεταγμεένην Ὁ΄ε,: ἀποτεταγμενήν ץ | 
ἐτιστολην»Ἷ στόλην 6, | βασιλευεῖ כז καὶ | | αἰϑιωπιαε γε," | 
εἰκόσι εἰ σκ ἡ δὴ ̓; εἰκσι ל | χορὼων 6, 

22 τλειστη] πληστει | : σλιστει ץ  ενερτουντων Ὁ" | χριστο- 

τῆτι γα,  πνενωτέρον ץ | μειζον} μειζων Ὀγίμιζ:) | δε] τε 6, | 
εαυτωνἿ αὐτῶν 6, | ἀπειραγαθων ἀπειρωπαθὼν 6, | τεταγ- 
μενοι τεταγμεένει 6 τεταγμένων Ὁ | αἀνικεστοια ὈΎ | דש] זס 6, | 

 , | παραλογησαμενοι Ὀγαץ  κακοπιστείαε 64 | ψευδὴ,ב,סח08%]
24 εἐἔεστιν γε, | ἡμινῖ שוש δ | ד ] דש ץ ב | 0804[ πολλαν 



ΕΣΘΗΡΑ זז 48 

(19) 29 ἀεὶ κριτοῦ. 39619) ἐκτεθήτω δὲ τὸ ἀντίγραφον τῆς ἐπιστολῆς ἐν παντὶ τόπῳ, χρῆσθαί τε τοὺς 
(290). ἤουδαίους τοῖς ἑαυτῶν νόμοις (9) καὶ ἐπισχύειν αὐτοῖς, ὅπως τοὺς ἐν καιρῷ θλίψεως ἐπιθεμέ- 

 - νους ἀμύνωνται. 39 ἐκρίθη δὲ ὑπὸ τῶν κατὰ τὴν βασιλείαν ᾿Ιουδαίων ἄγειν τὴν τεσσαρεσκαιגס
  δεκάτην τοῦ μηνός, ὅς ἐστιν Αδαρ, καὶ τῇ πεντεκαιδεκάτῃ ἑορτάσαι, (ὅτι ἐν αὐταῖς ὁ(בו)

(23) 3: παντοκράτωρ ἐποίησεν αὐτοῖς σωτηρίαν καὶ εὐφροσύνην. 3133 καὶ νῦν μετὰ ταῦτα σωτηρίαν 
(54) 3: μὲν εὖ ποιοῦσι τοῖς Πέρσαις, τῶν δὲ ἐπιβουλευσάντων μνημόσυνον τῆς ἀπωλείας. 3529 ἡ δὲ 

πόλις καὶ ἡ χώρα ἥτις κατὰ ταῦτα μὴ ποιήσαι, δόρατι καὶ πυρὶ καταναλωθήσεται μετ᾽ ὀργῆς, 
33 καὶ οὐ μόνον ἀνθρώποις ἄβατος, ἀλλὰ καὶ θηρίοις καὶ πετεινοῖς ἐκταθήσεται. 33 νπιτῷ ἐξετέθη 

δὲ καὶ ἐν Σούσοις ἔκθεμα περιέχον τάδε, καὶ ὁ βασιλεὺς ἐνεχείρισε τῷ Μαρδοχαίῳ γράφειν 

34 ὅσα βούλεται. 3.ἐπέστειλε δὲ Μαρδοχαῖος διὰ γραμμάτων, καὶ ἐσφραγίσατο τῷ τοῦ βασιλέως 
35 δακτυλίῳ, μένειν τὸ ἔθνος αὐτοῦ κατὰ χώρας ἕκαστον αὐτῶν καὶ ἑορτάζειν τῷ θεῷ. 35ὴ δὲ 
36 ἐπιστολὴ ἣν ἀπέστειλεν ὁ Μαρδοχαῖος ἦν ἔχουσα ταῦτα" 35 Αμαν ἀπέστειλεν ὑμῖν γράμματα 

ἔχοντα οὕτως "Ἔθνος ᾿Ιουδαίων ἀπειθὲς σπουδάσατε ταχέως ἀναπέμψαι μοι εἰς ἀπώλειαν. 
31 37ἐγὼ δὲ ὁ Μαρδοχαῖος μηνύω ὑμῖν τὸν ταῦτα ἐργασάμενον πρὸς ταῖς Σούσων πύλαις κεκρε- 
38 μάσθαι καὶ τὸν οἶκον αὐτοῦ διακεχειρίσθαι" 38 οὗτος γὰρ ἐβούλετο ἀποκτεῖναι ἡμᾶς τῇ τρίτῃ 

καὶ δεκάτῃ τοῦ μηνὸς ὅς ἐστιν Αδαρ. 
  399 39 πὴ (δ καὶ ὁ Μαρδοχαῖος ἐξῆλθεν ἐστολισμένος τὴν βασιλικὴν ἐσθῆτα καὶ διάδημα(ו5)

(.6) +0 βύσσινον περιπόρφυρον. 4οἰδόντες δὲ οἱ ἐν Σούσοις ἐχάρησαν. (19 καὶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐγένετο 
(17) + φῶς, πότος, κώθων. 4107) καὶ πολλοὶ τῶν ᾿Ιουδαίων περιετέμνοντο, καὶ οὐδεὶς ἐπανέστη αὐτοῖς 

41 ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτούς. 45 Χ3᾽ οἱ δὲ ἄρχοντες καὶ οἱ τύραννοι καὶ οἱ σατράπαι καὶ οἱ βασι- 
λικοὶ γραμματεῖς ἐτίμων τοὺς ᾿Ιουδαίους" ὁ γὰρ φόβος Μαρδοχαίου ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτούς. 

)4( 43 39καὶ προσέπεσεν ἐν Σούσοις ὀνομασθῆναι Αμαν καὶ τοὺς ἀντικειμένους ἐν πάσῃ βασιλείᾳ. 

44 416 καὶ ἀπέκτεινον ἐν Σούσοις οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἄνδρας ἑπτακοσίους “) καὶ τὸν Φαρσαν καὶ τὸν 
ἢ ἀδελφὸν αὐτοῦ καὶ τὸν Φαρνα ϑκαὶ τὸν Γαγαφαρδαθα 9) καὶ τὸν Μαρμασαιμα καὶ τὸν 

 , [Τ1ζαθουθ (το καὶ τοὺς δέκα υἱοὺς Αμαν Ἀμαδάθου τοῦ Βουγαίου τοῦ ἐχθροῦ τῶν ᾿Ιουδαίων(וס)
(12) 45 καὶ διήρπασαν πάντα τὰ αὐτῶν. 4519 καὶ εἶπεν ὁ βασιλεὺς τῇ ἔσθηρ Πῶς σοι οἱ ἐνταῦθα 
(ι3) 46 καὶ οἱ ἐν τῇ περιχώρῳ κέχρηνται; “6013 καὶ εἶπεν ἔσθηρ Δοθήτω τοῖς ᾿Ιουδαίοις 006 ἐὰν 
):6( θέλωσιν ἀνελεῖν καὶ διαρπάζειν. καὶ συνεχώρησεν. (19) καὶ ἀπώλεσαν μυριάδας ἑπτὰ καὶ 

  47 ἑκατὸν ἄνδρας. 4799 ἔγραψε δὲ Μαρδοχαῖος τοὺς λόγους τούτους εἰς βιβλίον, καὶ ἐξαπέστειλε(ב0)

(11) τοῖς ᾿Ιουδαίοις οἱ ἦσαν ἐν τῇ ᾿Αρταξέρξου βασιλείᾳ, τοῖς μακρὰν καὶ τοῖς ἐγγύς, (“ἢ στῆσαι 

τὰς ἡμέρας ταύτας εἰς ὕμνους καὶ εὐφροσύνας ἀντὶ ὀδυνῶν καὶ πένθους, τὴν τεσσαρεσκαι- 
με 48 δεκάτην καὶ τὴν πεντεκαιδεκάτην. 4823 καὶ ἀπέστειλε μερίδας τοῖς πένησιν, (57 καὶ προσεδέ- 

"6 

29 αμυνωνται] αμυνονται כץ (6004ע -(6 : ἐχαρισαν ὈΥ | [סמג 6ץ6ע6זס ץ | חסזספ ΡΥ ץ | אש0₪ש] א000ש )אש 
80 τὴν 19[ ἡ 6% ש ὁ | τεσσερισκαιδεκατὴν ץ | τὴν -6ח6עד Υ: τω אש θῶ 0': אש τω θῶ ὁ 

καιδεκατηὴν γε, | εὐφροσυνην] σωφροσυνὴν Ὁ 41 περιετεμοντοΥαε, | סמ αὐτοὺς 6, 

81 νυν] “καὶ γε, | σωτηρια ץ 42. γραμματεῖς [6ז(אשע ς ετιὶ פטק τὰϑ (5) ὁ | 6ח αὐτοὺς] 

82. ἡ 19] 6 ץ | πολειβ ץ | ומ ἢ 29 6, μη] οὅ ε, | ποιησει | טד 6, 
γε, | δωρατι ὄγε, ᾿ 43 προσεπεσον 6, | ονομασθηναι] οἱ (ο 6% ἡ 6,3) ηθρυσθησαν 

88 περιεχων ὈΎε; [“ἐνεχειρισεῖ εἐνεχρισε ε,: ἐνεχείρησεν (υὅ 6א ס0זצ 6,3) 6, | αμμαν Β΄ 

γραφὴν 44 εν} δὲ οἱ γε, | φαρνα] αφαρναρ γε, | τον 45[ 9 6 ₪ δ]לע 1  
τοῦ 15 γε, |כ, | סו  μαρμασαιμαι ς, | ιζαθουθ] 0 6% ₪ ὁ | ἀμμανקז  οπὶ καὶ εσφραγισατο τω 0, | χωρα5]לע |  απεστειλε84  

τας Υ: χωραν Ὀ΄ | ορταζειν ὁπ βογαιου Υ 
35 1] εἰ Ὁ 45 πως σοι] ποσοι ץ | οἱ ἐενταυθα] ἐνταυτα ἡ Ὁ | סוג οἱ 29 6, | 

86 αμμαν θ΄ | ταχεωΞ] εν ταχεῖ γε; ; περιχωρω] περιοικω Υ | κεχρηται Ὁ 
817 μαρδαιος ב | ἡμῖν ὁ | τον 19[ των ץ | κεκρεμασθαι] και 46 συνεχωρισεν 0. | μυριαδα5] + μυριαδας "כ 

τους ιουδαιους /* [οἵη τη 60 | αρταξερξου] ἀρξερξου ες:ד 47  
 88 εβουλευετο ץ | τριτὴ και δεκατη] τρισκαιδεκατη γε, [05]06, ἕερξου Ὁ: ἀσσνηρου ץ | στησας ε, | πενθουΞ] πενθων 0? | דו

εσθητα] + και στεῴφανον χρυσοὺν γε; | διαδηὴ ₪ | βυσ- τεσσαρεσκαιδεκατὴ και τὴ πεντεκαιδεκατη 6,89  
πενησινἹ παισι Ὁץ |  Ὁ 48 απεστειλαν0 ןשסש  

ὁ |606 6% 0011  [כ | שסטשסופ ιδοντες] εἰδοντες 2: εἰδοτες40  

ΒΕΡΥ. ΜΟΙ. .זז 1 41 ό 



ῊΙ 8 ΕΣΘΗΡ 4 

ἕξαντο. 490806 τοῦτο ἐκλήθησαν αἱ ἡμέραι αὗται φουρδαια διὰ τοὺς κλήρους τοὺς πεσόντας 49 (:6) 

εἰς τὰς ἡμέρας ταύτας εἰς μνημόσυνον. 59% καὶ ἔγραψεν ὁ βασιλεὺς τὰ τέλη τῆς γῆς καὶ 50 
θαλάσσης א τὴν ἰσχὺν αὐτοῦ, πλοῦτόν τε καὶ δόξαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ. 5: καὶ ἐδόξασε 5ι (“) 
Μαρδοχαῖος καὶ ἔγραψεν ἐν τοῖς βιβλίοις Περσῶν καὶ Μήδων εἰς μνημόσυνον. 553. ὃ δὲ 5:2 (3) 

Μαρδοχαῖος διεδέχετο τὸν βασιλέα Ἐέρξην, καὶ μέγας ἦν ἐν τῇ βασιλείᾳ καὶ φιλούμενος 
ὑπὸ πάντων τῶν Ἰουδαίων, καὶ ἡγεῖτο αὐτῶν, καὶ δόξαν παντὶ τῷ ἔθνει αὐτοῦ περιετίθει. 
53(Ε |₪1)א εἶπε Μαρδοχαῖος Παρὰ τοῦ θεοῦ ἐγένετο ταῦτα. 5:ἐμνήσθη γὰρ τοῦ ἐνυπνίου οὗ 53 

εἶδεν. καὶ ἀπετελέσθη καὶ εἶπεν 39 Ἢ μικρὰ πηγὴ Εσθηρ ἐστίν, (Ὁ καὶ οἱ δύο δράκοντες ἐγώ (3 
εἶμι καὶ Αμαν" ᾿ϑ ποταμὸς τὰ ἔθνη τὰ συναχθέντα ἀπολέσαι τοὺς Ἰουδαίους" ἥλιος καὶ φῶς (9) 

0% ἐγένοντο τοῖς ᾿Ιουδαίοις ἐπιφανεία τοῦ θεοῦ, τοῦτο τὸ κρίμα. 5560) καὶ ἐποίησεν ὁ θεὸς τὰ 55 (6) 
σημεῖα καὶ τὰ τέρατα ταῦτα ἃ οὐ γέγονεν ἐν τοῖς ἔθνεσιν. σ) καὶ ἐποίησε κλήρους δύο, ἕνα τῷ )7( 
λαῷ τοῦ θεοῦ καὶ ἕνα τοῖς ἔθνεσιν. 5548 καὶ προσῆλθον οἱ δύο κλῆροι οὗτοι εἰς ὥρας κατὰ 56 (8) 
καιρὸν καὶ ἡμέρας κυριεύσεως τοῦ αἰωνίου ἐν πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν. 57) καὶ ἐμνήσθη ὁ θεὸς τοῦ 57 (9) 
λαοῦ αὐτοῦ, καὶ ἐδικαίωσε τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 58καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἀνεβόησε φωνῇ μεγάλῃ 58 
καὶ εἶπεν Ἑῤλογητὸς εἶ, κύριε, ὁ μνησθεὶς τῶν διαθηκῶν τῶν πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν: ἀμήν. 

5909 αἱ ἔσονται αὐτοῖς αἱ ἡμέραι αὗται ἐν μηνὶ Αδαρ, ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ καὶ τῇ 59 (ιο) 
πεντεκαιδεκάτῃ τοῦ αὐτοῦ μηνός, μετὰ συναγωγῆς καὶ χαρᾶς καὶ εὐφροσύνης ἐνώπιον τοῦ 
θεοῦ κατὰ γενεὰς εἰς τὸν αἰῶνα ἐν τῷ λαῷ αὐτοῦ Ἰσραηλ. 

 "עץ.
49 φουρδαια)] φουρμαια Ὁ: φουρδια 60: φαραια ץ 55 οπὶ και 59---εθνεσιν 25 δ΄ 
 , ἐν 6, (Ξραΐ τεϊϊοι) 58 μνησθει5] μνησθης Ὁ: μνεισθεις 62 | τῶν 29[ τοὺς 6סומ זדש--(51) 50

51 εδοξασθη ל | εγράφη Υ | τοι] ταῖς 6,  βιβλοις γε, | δ τὴ 20] קז εν | סה αὐτου 15 6, | συναγωγῇ] ρε τῆς 6. | 
μηδων} μηδὸον δ: ἢ 6% ססזד 6, γενεας} γενεσεις Ὁ | ΟΠ] τὸν 6, | ἰσραηᾺ] -αμὴν γε, : + 6זסטצ 

52 διεχετο εἰ" | ξερξην] ασσυηρον ץ  φιλουμενον δ᾽ | τετάρτου βασίλευοντος πτολεμαιοὺ και κλεοπατρας εισήηνεγε δοσιθε 
οἵα των Ὁ | ηγείιτω Ὀγςε,(γγη-) | εθνη לע | περιετιθει] περι. ος εφη εἰναι ἱερεὺς και λευιτης καὶ πτολεμαίος ὁ νιος αὐτου τὴν 
τιθηγ: περιετηθει Ὀς (-θι) προκειμενὴν ἐπιστολὴν τω φρουραιηΐ (5וס) εῴθασαν εἰναι καὶ 

53 μαρδοχαιο: קז 0 ץ . ερμηνευκεναι λυσιμαχον πτολεμαιοὺυ τον εν ἱερουσαλημ כ 
54 πηγη] τη ὁ" | εἰμι] εἰ μην 6, | αμα»] αμμαν 'כ : αμα 6, | ΒΌΌΒΟΥ τέλος τοῦ βιβλιου της 6600 Υ 

οι 25 לע | εγενετο ὅγε, 



ΌΝΕΥ ἊΣ ὙΡιלב  

ΙΟΥΔΕΙΘ. 

 ג  ΤΟΥΣ δωδεκάτου τῆς βασιλείας Ναβουχοδονοσόρ, ὃς ἐβασίλευσεν ᾿Ασσυρίων ἐνו ז 66 1
(ὴ) Νινευὴ τῇ πόλει τῇ μεγάλῃ, ("ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Αρφαξάδ, ὃς ἐβασίλευσεν Μήδων ἐν 
(11) . Ἐκβατάνοις Ξκαὶ ὠκοδόμησεν ἐπ᾽ ᾿Εκβατάνων καὶ κύκλῳ “" τείχη ἐκ λίθων λελαξευμένων, 

εἰς πλάτος πηχῶν τριῶν καὶ εἰς μῆκος πηχῶν 86, καὶ ἐποίησεν τὸ ὕψος τοῦ τείχους πηχῶν 

ἑβδομήκοντα καὶ τὸ πλάτος αὐτοῦ πηχῶν πεντήκοντα" 3καὶ τοὺς πύργους αὐτοῦ ἔστησεν(גל) 5  
ἐπὶ ταῖς πύλαις αὐτῆς πηχῶν ἑκατόν, καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς ἐθεμελίωσεν εἰς πήχεις 

(3) ἑξήκοντα" 4καὶ ἐποίησεν τὰς πύλας αὐτῆς πύλας διεγειρομένας εἰς ὕψος πηχῶν ἑβδομή- 
(ῳ) κοντα, καὶ τὸ πλάτος αὐτῆς πήχεις τεσσεράκοντα, 9606 ἐξόδους δυνάμεως δυνατῶν αὐτοῦ 
(50) 5 καὶ διατάξεις τῶν πεζῶν αὐτοῦ" 5καὶ ἐποίησεν πόλεμον ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις βασιλεὺς 
(6) Ναβουχοδονοσὸρ πρὸς βασιλέα ᾿Αρφαξὰδ (δ) ἐν τῷ πεδίῳ τῷ μεγάλῳ, τοῦτό ἐστιν τοῖς 

6 ὁρίοις Ραγαύ. ὁ καὶ συνήντησαν πρὸς αὐτὸν πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν ὀρινήν, καὶ πάντες 

οἱ κατοικοῦντες τὸν Εὐφράτην καὶ τὸν Τίγριν καὶ τὸν Ὑδάσπην, καὶ πεδίῳ ᾿Αριὼχ ὁ 
(γ», το) 7 βασιλεὺς ᾿Ελυμαίων" καὶ συνῆλθον ἔθνη πολλὰ εἰς παράταξιν υἱῶν Χελεούλ. 7Καὶ 

ἀπέστειλεν Ναβουχοδονοσὸρ βασιλεὺς ᾿Ασσυρίων ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν 

4 τεσσαράκοντα 135 | διαταξει5] כז Β 
6 ορεινην ΒΒΡ | παιδια Α5-.: 

ΒΑΝ5Ρ-Ἐ)Κρυβανν 075 3 

ϑαγιηε 31/5 | δυναμεως} δυναμεων ΑΝ 906<5-א5-וע ]| סזח δυνατων 
60 | αὐτου 19[ καὶ ἁρματων αὐτου 5992: Ἐξ 000070008 4 
εἰ τριστατης (Ρ]) אאא 62 | διαταξει5] כז εἰς 8990]8: כז ₪ 

 36ןטצ
5 πολεμον] + לשלל 07 | βασιλεὺς ναβουχοδονοσορ ΒΘ[Κ] 

ναβουχοδονοσορ עסשט-) - δ) ο βασιλεὺς 255 : סנה βασιλεὺς 13: 
 סזה [ | τω μεγαλωג  βασιλεα ἀρ | 6000004ז1]6 | סזח  0 ΑΝקז

 : τω Ν | τοῦτο ἐστιν] τουτεστιν Ὁ: τουτεστιν παιδιον Αסמו :25

οὔ ἀρ: + πεδιον 1) ϑοεϊκγανννϑό [τοις ορίοις Β] εν τοις ορεσι {: 
 |  Ξ5: εαηφιῤος 112" : 2600005 0700 15ץ εν ΑΝ |[6סמ 5.85: כז

ραγαυ] ραγαβ 6: Κοραιε 1/9: ἀαἀγαυ ₪: ךשש ₪: ραγονηὴλ Ν: 
  0: + πεδιον ραγαὺυ ) : 1200/06 5סוג
6 συνηντησεν αὶ | προς [םעדסש εἰς πόλεμον 5"%1/*" : « εἰς 

πόλεμον 59. 30 | סמו πᾶαντες 19 ץ | סמו την---κατοικουντες 20 
5*)1/9 | παντες οἱ κατοικουντες 29] סות 0ק1/5: סב παντες 67 | 
(τον 19] ΡΥ καὶ 44( | סתו καὶ 45 ἀρ | סת τὸν 2" ἢ | τιγριν] 
 [ : τιγρητα Ὁ: τριγιν Αב  6: τιγρὴν εἰρίκδβνν : τηγρὶνססוז א6 

 [ ζ7γιαὶ 85. | και πεδιωק"ג:  καὶ 4% ἀρ | υὑδασπην] ὑυδασπινסזמ
  και 155 | πεδιω Β] πεδίων ἀρ: πεδια ΑΚανθξ(αἱά) : ταסחנ 5* : סה

πεδια 5990: πεδιον Ν᾽ τοὶ]: ἐηεὲ 007/00 86 : ἐτε 000000: 1 | 
ἀριωχἹ αριαχ 1: αριασε 5" : ιαβριωχ Ν: Αγίοίὰ 3.5: 7εγίελο 9.5} 
ο βασιλευς} כז καὶ :צץ βασιλεως 5002%ק2134/98 : סמ 0 א | 
ἐλυμαιων} ελυμεων 6% : ελμαίων ]:  7,ל?00/לץ 11 | συνηλθον 

εθνη πολλα] εοὐϊερόν τη: ρεγείες 7240/65 31/5 | συνηλθον] συνηλθαν 
 |  : συνηλθεν ν: συνηχθησαν 5: 00/0000 26 1/\גזט

πολλα 13/\505[ + 6400606 Ν τεὶ] 2 | εἰς---χελεουλ] 00/1076 וז 
6/06/0063 55. | παραταξιν}] ΡΥ τὴν ץ | χελεουλ Β] χελαιουδ : 
χεσλαιουδα ₪" : χεσλεουδ ὁ: χελουουδ τ: χελουδ ἢ: χελοδ 6[: 
χελωδ 6: γελωδν»: χελεουδ ΑΝΌ' γ6}}: Ολε οί 32: 0060 

 ₪  = 0200272000 3/5: 000/20קת:
'7 ναβουχοδονοσορ] 07 6% ₪ 1%: )כס βασιλεὺς -60עס-) ὁ) | 

βασιλεὺς ασσυριων] 0 ασσυριων (ασυ- %*( βασιλεὺς א: סמ 07 | 
 -- τὴν 19סוג |  ασσυριων Ὁ[860ו\6ע] כז 0 559006(ןטש | סמו

43 6-2 

3 πηχεων 8 1 2 πήχεων (25, 35) 5} πεντηκοντα ν' 56% 
5 παιδιω Α 

βιβλος Τουδιθ3/41א פם)פטט | 10080 6ל6*(שוא |  Ιουδειθךמפסז  
βιβλος 10080 6% | βιβλιον 1000600 + | Τουδιθ βιβλιον6(ותק) |  

 Τουδειθ οὐκ εκκληζια-כ  εἰκοστὸν τριτον ἃ | 100800 βιβλιον ιθ΄ 
ἐκ 
  | ναβουχοδονοσορ] ΡΥ καμβυσου τουי  1 δωδεκατου] δεκατουה

και ): ναβουχοδονοσσορ ὁ | (ος 19] ἡς 71) | οπὶ ἀσσυριων 06]צא | 
γινενη] νινευι ΝΑ ἀεἴρνν : νινεβὲ σ᾽: νηνεῦυι :וז[ νηνευὴ 6 | τὴ 
15.--- μεγαλη] τὴ μεγαλη πόλει 8. | ἀαρφαξαδ) Αγ7)αχαίὰ γερὶς 5: 
Ανγνἱαγχαγχὶς γερὶς 1/5 | סות ἐν 39 | εκβατανοις] βατανοιςν: 
200700000 011007006 12 

  καὶ 19 ὁ | ἐπ᾿ ἐεκβατανων] ἐπוא | סמו  καὶ 19---καὶ 29סת 2
εἐκβετανων |: εν ἐκβατανοις ]: εκβατανων 59%: ἐκβατανα 8" Ὁ 
(Γ(υἱά) : πυργον εκει >: ועלי 1% 2000/0006 125 1 καὶ 55] 

 |  Αϑολίμαῦ 5* .Ὁ).-ἤρτγυνθξϑθε.: + περιέβαλεν αὐτὴ 5סוח
τεϊχη] ρὲ τὰ Κ: τοίχη ν | εκ] και Ὁ | זה τριων---πήχων 25 5 | 
εξ] εξηκοντα Ὁ | εἐποιῆσεν το] סמו ἀρ: סזמ τὸ ₪5 | ὑψος} μηκος 
ΑΚαν | τειχουΞ] τειχου צץ | εβδομηκοντα] ογδοηκοντα Ὁ: Ξσέχα- 

φίμία 3! | סוה καὶ 59---πεντήκοντα 5 ΞΘ | πλατος] παχος 
ἃ | πεντηκοντα] εβδομηκοντα αὶ 

8 αὐτου] αὐτης 1(1ך) 50ק%: סמ | εστησεν} κατεστησεν 5 | 
ἐπι] εν ] | זאפ πυλας 5. | αὐτῆς τὸ (18 פסח ₪ | (ογ πηχων--- 
πήχεις 236( | καὶ 0070029--םטזפ 425[ 0/00////0ל δέ 0/1000 
00707 315 | (αντης εθεμελιωσεν] του θεμελιου αὐτὴς 711) | αὐτης 
49] αὐτου {"(α]4): αὐτων (10ט)'3) : ἐκγγέμηε 1, | εἰ9} ἐπὶ 1% | 
εξηκοντα͵] επτα ἀρ 

4 και τ5---εβδομηκοντα] סה 3/5 | סמו και 19-- 
  πύλας 2% ἢν | διεγηγερμενας 5.“ Κ(-γειγ-) [εἰςסמו | 63/9

 |  ἐογέαγεν 5כ:  60: +86 τας πυλας ἃ: ἐδὲע/05] סמ
εβδομηκοντα] εξηκοντα 5335: ογδοηκοντα |1/29 | καὶ דס 
πλατος] οἱ 00707/1/0/0/ל/ 31/5 | αὐτὴς 29[ αὐτων 1) 0(6--%יפוא 1725 : 

 : Ὁ | πήχει] πηχεων 50158 | τεσσερακοντα] (σαρακοντα 44)סזה
 [ 5: 302007076 1/5 | εξοδον 5"): | δυναμεως---αὐτου 29ש

 - 00/0707700 εἴης 25: των ἁρμάτων αὐτων Θ᾽ 31 : φμααῖγέלרוק
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Β Περσίδα καὶ ἐπὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας πρὸς δυσμαῖς, τοὺς κατοικοῦντας τὴν Κιλικίαν 
- , 

καὶ Δαμασκόν, τὸν Λίβανον καὶ ᾿Αντιλίβανον, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας κατὰ πρό- 

(8) 
(95) 

σωπον παραλίας, 56₪[ τοὺς ἐν τοῖς ἔθνεσι τοῦ Καρμήλου καὶ Ταλαὰδ καὶ τὴν ἄνω 8 

Γαλειλαίαν καὶ τὸ μέγα πεδίον ᾿Εσρήμ, ϑκαὶ πάντας τοὺς ἐν Σαμαρείᾳ καὶ ταῖς πόλεσιν 9 
αὐτῆς, καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου ἕως ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ Βαιτανὴ καὶ Χελοὺς καὶ Κάδης καὶ 

 τοῦ ποταμοῦ Αἰγύπτου, καὶ Ταφνὰς καὶ Ῥαμεσσὴ καὶ πᾶσαν γῆν Γέσεμ "ἕως τοῦ ἐλθεῖν το (9ל)

ἐπάνω Τάνεως καὶ Μέμφεως, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας τὴν Αἴγυπτον ἕως τοῦ ἐλθεῖν 

() ἐπὶ τὰ ὅρια τῆς Αἰθιοπίας. "καὶ ἐφαύλισαν πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶσαν τὴν γῆν τὸ τι 

ῥῆμα Ναβουχοδονοσὸρ βασιλέως ᾿Ασσυρίων καὶ οὐ συνῆλθον αὐτῷ εἰς τὸν πόλεμον, ὅτι 
οὐκ ἐφοβήθησαν αὐτὸν ἀλλ᾽ ἦν ἐναντίον αὐτῶν ὡς ἀνὴρ ἴσος, καὶ ἀνέστρεψαν τοὺς ἀγγέλους 

12 Καὶ ἐθυμώθη Ναβουχοδονοσὸρ ἐπὶ 1: (τ:) αὐτοῦ κενοὺς ἐν ἀτιμίᾳ πρὸ προσώπου αὐτῶν. 
πᾶσαν τὴν γῆν ταύτην σφόδρα, καὶ ὥμοσε κατὰ τοῦ θρόνου καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ, εἰ 

μὴν ἐκδικήσειν πάντα τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας καὶ Δαμασκηνῆς καὶ Συρίας, ἀνελεῖν τῇ 
ῥομφαίᾳ αὐτοὺς καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ Μωὰβ καὶ τοὺς υἱοὺς ᾿Αμμὼν καὶ 
πᾶσαν τὴν ᾿Ιδουμαίαν καὶ πάντας τοὺς ἐν Αἰγύπτῳ ἕως τοῦ ἐλθειν ἐπὶ τὰ ὅρια τῶν δύο 

9 σαμαρια τ' 10 6\0₪ (29) 55% | 00606 5 8 εθνεσ 5 | γαλιλαιαν 13% | παιδιον Α | ἐσρρημ Β 
12 ὠμοσεν ΑΒ | και τῆς ΒῈΡ τὰβ Β᾽ | εκδικησιν Α | αναιλειν Α | 

επινω ἢ: επὶ γωτα רש: 0/9706 1/9 | זשע6שפ] קז τοὺ ז | סתג καὶ 
25--κατοικουντας 3/5  πανταΞ] ΡΥ ἐπὶ Ὁ: οπὶ ἀρ | דסטפ] זסש ₪ | 
τὴν αἰγυπτον] αἰγυπτου ἀρ: Οαἰίϊαεα לק 077170700 ἐγ 1077070670 72 
ἑοέανε ἔόγγαῦι Α ἐργρέ 315 : Οαϊίαεαηε οἱ סלקל “67 γα: Αἰ φργέΪ 
 סזה  ἔθ αι ΑρΥδέΐ 31/9: ἐεγγαρὶ 40020: 35. 1סמוקוקלו 20 :3
εὡως τοὺ ελθειν 2% ἀρ | (οπὶ τοὺ 29---τῆς 71) | סזמ επι--τῆς Ὁ | 
τα ορια] τα ορηὴ 60: 765 »ηεοηιίαπας 3.50) | סב τῆς 06]וא | 
αιθιοπια5] αἰθιωπιας כ[ : αιδιοπιας ν 

 |  67א': סוג  παντὰςח0עז παντες---πάσαν ₪5 | [65סות 11
πασαν τὴν ὙὝηΡ) τὴν γὴν πασαν (παν 5': (סה 55ל 51: {277 τὲ 
ἐδανε 2: סומ ט* | סמג πασαν (006)אטא[ ₪  ρημα] ονομα ל | 
ναβουχοδονοσσορ ὁ | סות) βασιλεως---([2) ναβουχοδονοσορ 44( | 

 |  5סמ :2-68 | ασσυριων] ασυριων ἢ)קפש  ΡΥ του[80046ש5]
  οὐ 31/5 | συνηλθον αὐτω] 2077070201 55 | συνηλθον] συνηλθοσανסנה

5: συνεισηλθον ἃ | | סמ τὸν ןכפ | οτι] εὐ 55 | סה οὐκ 3/5 | ושש 
 :*([ םעזשע  1001806 ΑΡ | αὐτον]ῇד  εκραταιωθὴ ενםטדסש--(13)

  55 | ἣν εναντίονסלל  6* | αλλ--αυτων 19[ φονέα 90770701םטדש
αὐτων | י0515/0710701 0000000 לקו 31 : γπμαρσὶς αὐμέγοης 770ל 
 [ Βל | שש  | ὡς] εὡςג  4 | ἢν} ἡקוו :00035
εἰς ΑΝΒ סתמת 075 36 λει 5 | ἀανεστρεψαν} ד 66/5 006) טעו : 
γερι 2507018 5 ₪000 500 118 | τοὺς αγγελοὺυς )ןכספ αὐτου 

 [ 600/65 | προסמג :΄ Ὀאשעסטצ] אסועסטצ | ₪  | αὐτοῦ] αὐτωνא
απὸ 06)גטא ₪ : סתג 050א8 | חקסקשחשש\ 53/9 | αὐτων»] 
αὐτου ὀ"(αἰά) | 

12 ναβουχοδονοσορ] כז εἰ 31: ναβουχοδονοσσορ 0 : ναβου- 
χονοσορ *ש | ταυτην} ροβὶ σῴοδρα וא : סה ΑὈΚΒΙΖ | סומ καὶ 39 
ἘΦ τὴς 15] כז κατα 50] | εἰ μην] εἰ μὴ 6: ἡ μὴν Νάρμ)ρτοῦ 

 |  | εκδικησειν] ἐκδικησει 5 *0₪25 : Ἑαυτον Νοοκεννפוגע : סות כ"
 -- | {τῆς 2%.\]וז  | 07066 19[ ορηל[  τὰ 19סמ חאעז6 607 | סמג

αὐγνυπτω) κιλικιας δάμασκου συριας καὶ γης μωαβ καὶ ἀμὼν 
ιουδαιαν καὶ παντας τοὺς εν αἰγυπτω καὶ ἀνέλειν εν ρομφαια 71) | 
κιλικια9} + χϑ 6 ὁ (αἰ) "ג | καὶ 49] τὴς ₪: סב ἀρ | δαμασκηνηΞ) 
δαμασκου ϑῤοάορ)ρνν 355 : δασμακου כ | | συρια5)] 20/2/0000 55 : 
 | 2*5%ק καὶ 186כז [ 5* | ἀνελεινעי: סוג 0/6

  αὐτοὺς καὶ 85. | αὐτοὺς 118[ αὐτουסוג |  ἐν 5: τὴν ἢזמ 1[ קז
ΑΝΒ סוחמ 1/י"* | סת καὶ 69---ἰδουμαιαν { | οπὶ καὶ 69 56-19 | 

  Ὁ: γη ΑΝסוה [ | τὴ 29 Βιככ  ἐν 19סזה |  πάντας 19סות
το}} ₪ | υιου9] νιων Α | ἀμὼν ז' | πάσαν τὴν ιδουμαιαν] 
νεός ἐμ Ἵ μάλα 38" | τὴν ιδουμαιαν Β] τὴν ιουδαιαν ΑΝΝΘ το }] (ΓΞ 
  τοῦ 25 8 | ἐπὶסות |  πάντας 25 ἀρῆμηטווקושש/) ' 8 | סה +(
 ל ו:  εἰ αὐלו ל 19-0000007

 3 \ א 515-ת] < ןכזפהניערא ΓΈ 11 יי 255

κατοικοῦντας 4% ץ ]| סמג τὴν 15---κατοικουνγτας 29 Ἢ | τὴν 
περσιδα)] ןכז Επμῤάγαέξεν εἰ סלק ἐμλαδέίαρείες (Ὁ: εν περσιδι [\ : 
οἵη τὴν גג: .םקעוש 5*: 207082 1/9: 7ανιπας 1750002 12: 
ὅκα 5: Ἔκαι ιαμνιαν 5%: + καὶ ἐπι παντας דסטי 
τὴν περσιδα |" | סמו ἐπι ₪515--אםדסואסטעז 39 1< | επι 25-- 
κατοικουντας 19] οἵὰ סתב) : (8ק010"/38 ἐπὶ παντας 71) | οπὶ τοὺς 
κατοίκουντας 15 8. | οπὶ προ:---κατοικουντας 39 31/98 | προς 
δυσμαιεἾ προς δυσμας 06) קז : סזמ 5* | τοὺς κατοικουντας 35} 

 |  Αϑοεΐανסמו : ἂρ τὴν 29] καὶ ἀρסמ : καὶ δ οερίδνεקמ
κιλεκιαν» κιλικιας )) 19 6% ססוד ἀ) ἄρνν: κηλικίαν :ג + καὶ τοὺς 
κατοικουντας ἰαμνίαν Ὁ | καὶ δαμασκον} δαμασκου ἀρ: 6/4 0 
Ἐς: סות 5* | τον] קז καὶ :5021/98/(ל/ק καὶ ΑΝοογαν: 

 |  ϑᾶρ | λιβανον] λιβαγου ἂρ | οπι και αντιλιβανον 5011685סות
ἀντιλιβανονῖ קז τὸν ΝῸ: αντιλιβανου ἂρ | παντας τοὺς κατοι- 
κουνται 35} סות 8/ : (סזת κατοικουντας 71) | παραλίας Β] ןכז τῆς 
ΑΝΘΚ(τη.---(8) εθνεσι 15 561] [1 

8 τουτ---καρμηλου χερείε: 4 ἐπι Οαγηιείο 00: ₪6 ρεγέες φεεΐ 
ἡ ἐπ Οαγνηείο 1" | τουτ---εθνεσι] 5006 ἑμεοίας 356. | του] 
τοῖς 56)* | זסש καρμηλου] του καρμηλιου ]: του καμηλου τῆ: 
(καρμέλου ך1) | סמ καὶ 2" ἀρ | καὶ 395] סומ ἀρ; + 0//0///070/05 

4/= γαλειλαια»} γαληλειαν ν: γαλλιαν ₪ | και 45--εσρημ] 
ἐπε ἐαταβο דחו קלט 2207/07 3.765) | ἐσρημ Β(εσρρημ).] (εσδραηλ 
336): ἐσρηλωμ Ὁ: ἐσδρηλωμ 66]יזיא : εσδρηλων ΝΒ: εσδρηαωμ 

Ν"(υἱ6}: εἰν קמ. שק {: εἰσδαρηλωμ ἴκ : εἰς αἴρανλωμ τ: ἐσδρημ 
Α τεῖ!: λεγεε 5: “:Δαγείανε Ἐ, 

 --  καὶ 29סומ |  + κατοικουνγτας Ὁזסטו] |  πάντας ὧρסות 9
αὐτὴν ἂρ | ταῖν πολεσινἾ ταῦ πόλεις σεἦννν : ἐπὶ εἰμέαείόμς ἘΔ: 
ἐπε εἰμέαίενι ₪" | [36ש ΡΥ καὶ :ז Ἔ εἰς 5* | ιερουσαλημ] περας 

 : + | βαιτανη 1![ βλιταγὴ ΑἸ; βατανὴ 5: βατανὴν ]הדמו
  2: βάτανων ὄρρε: (βοτανὼν 4.4): βαταναιαν τ: βιλτανὴדע
 : >: ἠμαπί ₪: βεέτανη Ν τοῖ! : 20/0006 1צו דסק

 : καὶ 55 ἂρ | χελου:] χελλοὺוש": 0/4090 66 | סח
 כ | סו  χέλεουν 1: χελαίου ₪ : χεσλου 5: χάλουון עי:

καὶ ὁ» ὄρ | καδη) 20070 6% ו καδη ν! καδησι ו: 606% ז | τοῦ 
ποταμόν הזת) τὸν 176)ו דססו χιμαρρουν 8: Μμνίνα 1: 4 

 ד₪ש] | " | ὁπ καὶ 89 ἀρᾷק  ἘΜ: γέρε 60 | αὐγνπουטז וקו
παῷναι Γ᾿ סת καὶ οὐ ὁρ | ραμεσσηΐ ραμεσσει Ὁ: ραμεσὴ Νε: 

  39" | γηνסלולוז ו(  γὴν γεσεμ) αὐג "| ד
 . 6/8 | γεσεμ] γεσσεμ 0%סו : τὴν Νδόρρι(\וצו  τὴνקו
εν ₪/: γησὲμ 1 

+ 10 ἑὡν 15] קז καὶ |; | טוה ἐπαγω--ελθειν 3" 8* | + [ש 

44 
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13 θαλασσῶν. "3καὶ παρετάξατο ἐν τῇ δυνάμει αὐτοῦ πρὸς ᾿Αρφαξὰδ βασιλέα ἐν τῷ ἔτει τῷ 8 

ἑπτακαιδεκάτῳ" καὶ ἐκραταιώθη ἐν τῷ πολέμῳ αὐτοῦ, καὶ ἀνέστρεψεν πᾶσαν τὴν δύναμιν 
14 ᾿Αρφαξὰδ καὶ πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ καὶ πάντα τὰ ἅρματα αὐτοῦ, "καὶ ἐκυρίευσε τῶν 

πόλεων αὐτοῦ" καὶ ἀφίκετο ἕως ᾿Εκβατάνων, καὶ ἐκράτησε τῶν πύργων καὶ ἐπρονόμευσε 
(5-6) :5 τὰς πλατείας αὐτῆς, καὶ τὸν κόσμον αὐτῆς ἔθηκεν εἰς ὄνειδος αὐτῆς" 1566( ἔλαβε τὸν 
- ᾿Αρφαξὰδ ἐν τοῖς ὄρεσι Ῥαγαύ, καὶ κατηκόντισεν αὐτὸν ἐν ταῖς σιβύναις αὐτοῦ, καὶ ἐξωλέ- 

16 θρευσεν αὐτὸν ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης. "ὁ καὶ ἀνέστρεψεν μετ᾽ αὐτῶν αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις 
αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμέρας ἑκατὸν εἴκοσι. 

1 1 Καὶ ἐν τῷ ἔτει τῷ ὀκτωκαιδεκάτῳ, δευτέρᾳ καὶ εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός, ἐγένετο λόγος ἐν 
οἴκῳ Ναβουχοδονοσὸρ βασιλέως ᾿Ασσυρίων ἐκδικῆσαι πᾶσαν τὴν γῆν καθὼς ἐλάλησεν. 2 καὶ 
συνεκάλεσεν πάντας τοὺς θεράποντας αὐτοῦ καὶ πάντας τοὺς μεγιστᾶνας αὐτοῦ, καὶ ἔθετο μετ᾽ 
αὐτῶν τὸ μυστήριον τῆς βουλῆς αὐτοῦ, καὶ συνετέλεσεν πᾶσαν τὴν κακίαν τῆς γῆς ἐκ τοῦ στόματος 

3 αὐτοῦ" 3 καὶ αὐτοὶ ἔκριναν ὀλεθρεῦσαι πᾶσαν σάρκα οἱ οὐκ ἠκολούθησαν τῷ λόγῳ τοῦ στόματος 
4 αὐτοῦ. καὶ ἐγένετο ὡς συνετέλεσεν τὴν βουλὴν αὐτοῦ, ἐκάλεσεν Ναβουχοδονοσὸρ βασιλεὺς 
᾿Ασσυρίων τὸν ᾿Ολοφέρνην ἀρχιστράτηγον τῆς δυνάμεως αὐτοῦ, δεύτερον ὄντα μετ᾽ αὐτόν, 

-- (85) 5 (δ) καὶ εἶπεν πρὸς αὐτόν 51686 λέγει ὁ βασιλεὺς ὁ μέγας, ὁ κύριος πάσης τῆς γῆς ᾿Ιδοὺ σὺ 

1] 1 εἰκαδει Α 3 ολοθρευσαι ΒΡ5 

ἐξελεύσῃ ἐκ τοῦ προσώπου μου, καὶ λήμψῃ μετὰ σεαυτοῦ ἄνδρας πεποιθότας Ἷ ἐν ἰσχύι * 6 

14 εκυριευσεν Αϑ | αφεικετο Β" | εἐκρατησεν Αϑ | επρονομευσεν ΑΒ | ονιδος ΒΊΑ "υἱὰ 12 θαλασεων Α 

15 ἔλαβεν ΑΒ | ορεσι] ορεσει ΑΙ: ορεσιν 8. | ζιβυναις 13** | εξωλοθρευσεν ΒΡ 
5 ἰσχυει Β"5 

 07( 61 ὅτ 56 .οἱ( א 56 -ם) א קזפטעוא 3

πολυ 0600006 58 | πολυ] πολὺυν Αἰ (4); סמ % | 66 ροβὲ 
ραθυμων ל | ραθυμων καὶ εὐωχουμενος}] //000000 :6 120007700 εἰ 

 [ ραθυμὼν και % | ραθυμωνולו 60 | סות 2000060 40/0/0010
ραμυθων )\* : לתסקישמצ 3.6} | καὶ [19--םטזסט 0/0 000070116 0 
6 | η] כז πασα 03/98 | δυναμιν ₪ | οἴῃ 60 τν | ἡμέραις 6 | 

 6 καὶ Ὁ/א004] כז
 :ιη΄ 676 ἀρ [06 τω οκτωκαιδεκατω)]צש | 6ז τω 1% 6סות 1 11

616% τω ογδοω και δεκατω 06]יא : ογδοω και 60800760 6166 59 : 0 
 | ( δευτερα---μηνος 71(סמו |  νסמ דש :"1 2000050000
και εικαδι] זסט | > [5086א0ד πρωτου] του αὐτου ἔ: סזמ 4 | 

 - τω Ὁ | ναβουχοδονοσσορ 2 | βασιגסְל] +אט א | סואש] כז
λευς 4 

Ὡ סות και 15--שטזסע 39 ] | και συνεκαλεσενἾ και συνεκαθησε 

Κι: δέ 000206// 00/00 1/*9: סות 5. | סב τοὺς 19--ח0ע708 29 ץ | 
 סב [29 | παντας τοὺς 295--םעזסע 29 ץ  καὶסמג |  αὐτου 1% Καὶסמג

ἀρ: סתג παντας 151/55 | μεγιστανοὺς 0ןכז% | סו αὐτου 29 ἀρ | 
  μετ αὐτων το % | τηςסב | "606 μετ αυὐτωνἹ 00050001 2/2 1ד0

βουλης αὐτου] γερνεὶ 4/5 | οἵη και 4%--)3( αὐτου 1/" | και )9-- 
αὐτου 459] 6///0000/205 65 070706 7/0/0706 007007105 ἐγ αν» 3Ε,: סזה א | 
συνετέλεσεν} כז ἐγένετο ὡς 731225 : συνετέλεσαν כ[ : συνεκαλεσεν 

  | οἷν πασαν ἄρ 5ןא
 כז [ Ὁ | ολεθρευσαιסת (000מג 60תונמה ( | 6אקוששש] 6אקושסש 3

του Ὁ: εξολοθρευσαι צץ | σαρκα] קז τὴν 6 | οι οὐκ] και ἄρρϑβν: 
 | \ געש  | ηκολουθησαν] επηκολουθησαν 005 | οπὶ τωסמ 06 א

τω] ןכז του ὑπακουσαι | λογω] ρηματι > | του 0000705 αὐτου] 
γερὴ 3.5. | αὐτου] αὐτων *ש : + Λαὀιελοάονεοσον 62 : סזמ 6 

4 (οἴῃ εγενετο--αὐτου 1% 71) | συνετελεσαν [8' | τὴν 
βουλην] ΡΥ πασαν ]: γπιαἰϊοίανε 3/5 | αὐτου 15] ₪0 00: 12: +6 
976 σι 1/5 | εκαλεσεν )ספ ασσυριων Ὁ | (ναβουχοδονοσορ 
βασιλευς] ο βασιλεὺυς ναβουχοδονοσορ 71) | ναβουχοδονοσορ] 
ναβουχοδονοσσορ 0: סוב % [βασιλεὺυς ασσυριων] קז 0 Νίῃν: 

 0 Ὁ | δευτερονץזש + [ τὸν ἀρ | ἀρχιστρατηγονסומ 6%ק | סוג
οντα] כז καὶ τὺ: δευτερευοντα 50₪(1]\ק | αὐτον 19[ αὐτου 1*% | 
προς [0טזסש αὐτω )₪%: (οἴῃ 71) 

5. οπὶ τῆς νυ | סמ σὺ 526/08," | εκ] προ ΝῬάρρϑβενον | 
 06 μετ(](א:  ΝΘΡ-ερίρβυνν | μετα σεαυτοῦ] μετα σοὺסמו זסע

45 . 

  ₪ αὐ ἄπο »ιαγίαו? /ול  »ηογρεέαγιας εἰ ἄπο 70 1/5: ₪6לוס 00
3/6 | ἐπι τα ορια] »"ογιέαγιανε 0/0 ל Ὁ | {(επι 29 כס 
ορια 45 71) | סזח τὰ 29 וש[ 

18 παρεταξατο] + ναβουχοδονοσορ Ὁ (-νοσσ- 0( | סוג εν 19-- 
αὐτου τὸ (Γ(υἱά) | εν 19] ἐπὶ א | סת τῇ 0קוא | ἀαρφαξαδ 19] 
4/0 12": οὐὰ 5 | βασιλεα] קז τὸν 50: סה ἄρν | סומ 

  καὶסמ | 6 ροβί επτακαίδεκατω % | οἱ τω 29 ἀκρז 19 ἀρ | 6דש
  : + ἐπὶ 20/0376/6 σίαכ 3% | ἀνεστρεψεν) ανετρεψεν--6טדסע 3% ןוא

 |  γερὶς 31סט ז: כז  αὐτουכז [ τὴν τὸ 5 | ἀρφαξαδ 29סנה | 3
 * παντα 5סמ | 5% 49 ἀρ--6עזסש  καὶסמג |  πάσαν 2% (71)סזמ

3 | ἁρματα] χρηματα 5* 
14 καὶ 19--אטזסש [18 80: 6 | αὐτου] αὐτων 79: των *ץ | 

ἀφικετοῇ 00001 112: ἀεμασίαμέξ 11/05 1" | ἐκβετανων [ | εκρα- 
ταιωσε % | των [חטקךשש τὸν πυργον :0(0טו)*> 0 γεγος 3.5 | 
επρονομευσε) προενομευσε 1קכפואש : ἐνεμευσε Ὁ | αὐτὴης 19] αὐτων 
  00 307007003 076 0530000 φιέαρε ααὶ 2/0לוק:  71): Ἐπ(סה :5
)αεϊορμαϊεν: א | τον} ךכצ ορηρεέρε 55 | εθηκεν} ךכז καὶ { > εδωκεν 

 [06 : καὶ εθηκεν αὐτὴν 00253" 5 : οἱ 2020/ 24 4 | ονειδος]א
ονειδισμον Νάρρϑ: προνομὴν Ὁ | αὑτῆς 39] αὐτὴν )% : סב 5 
 ב 5

15 ελαβε] ελαλησε 1 | ΡΟΝ כז γέρερε | == | ορεσι] 
οριοις ΝΞ: לקס /6 60: סמוק = | ραᾳγαυ] ραιαν :ה γαὺ ρα: 
ραγαις 1: קלע μι: Καρμα 36 | סות καὶ 2% וג | κατηκοντισεν] 
ἢ :6א ססצע ]ו : 4 8טכ ץהפ ץ κατηκοντήσεν Ὀδ(ντη 6א 00 6: 

κατεκοντισεν ἀρ: κατεκεντησεν ) | σιβυναις Β΄ 5 ἢ] ἔυβιναις 
 [ 365 γ6}}: λαγιεεῖς 15: 000/05 1/5 | εκεινης[39ל/\ךא  ξιβυναιςץ:

ταυτὴς 515 
16 μετ αὑὐτων Β] μετ αὐτων εἰς νινευη 00705 και ₪5 0 συμ- 

μικτὸς αὐτου πληθος ανδρων πολεμιστων πολὺ σῴφοδρα καὶ ἣν 

εκει ραθυμων και ευωχουμενος Α ΝΒ סזמת (236) ΓΞΞ (ΠΡ τα 61111( 
|55 [μετ᾿ αὐτων] ΔΙαὀιελοαίζονιοδον γέχ סזת 5..3( 9*/1: סו) 

 | ב 4/8 | 6[ εν 6זפצ εἰς νινευη 1090061 6עטא | סתו
  3.8 : -- καὶ 6סה [ 31/" | αὐτοץוע6טמ] עוע6ע 6וא : + 0/0////01ז

ἢ παραταξις αὐτου Ὁ | πας---αυτου] 00/01/85 ) + 0985 1% θέ δα; 
  και Νὰρρϑβ | αὐτου] + μετקז [ 608 | συνμικτος 5 | πληθοςסמו

αὐτου ץ | ανδρων πολεμιστων πολυ] 02%5 τερον (Ὁ | סנוב 
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Β αὐτῶν, πεζῶν εἰς χιλιάδας ἑκατὸν εἴκοσι καὶ πλῆθος ἵππων σὺν ἀναβάταις μυριάδας δέκα 

δύο, 580 ἐξελεύσῃ εἰς συνάντησιν πάσῃ τῇ γῇ ἐπὶ δυσμάς, ὅτι ἤἠπείθησαν τῷ ῥήματι τοῦ 
στόματός μου" 7καὶ ἑτοιμάζειν γῆν καὶ ὕδωρ, ὅτε ἐξελεύσομαι ἐν θυμῷ μου ἐπ᾽ αὐτούς, καὶ 
καλύψω πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς γῆς ἐν τοῖς ποσὶν τῆς δυνάμεώς μου, καὶ δώσω αὐτοὺς εἰς 

διαρπαγὴν αὐτοῖς" ὃκαὶ οἱ τραυματίαι αὐτῶν πληρώσουσιν τὰς φάραγγας αὐτῶν καὶ τοὺς 
χειμάρρους, καὶ ποταμὸς ἐπικλύζων τοῖς νεκροῖς αὐτῶν πληρωθήσεται" θκαὶ ἄξω τὴν 
αἰχμαλωσίαν αὐτῶν ἐπὶ τὰ ἄκρα πάσης τῆς γῆς. 1900 δὲ ἐξελθὼν προκαταλήμψῃ μοι πᾶν 
ὅριον αὐτῶν, καὶ ἐκδώσουσίν σοι ἑαυτούς, καὶ διατηρήσεις ἐμοὶ αὐτοὺς εἰς ἡμέραν ἐλεγμοῦ 
αὐτῶν" ἐπὶ δὲ τοὺς ἀπειθοῦντας οὐ φείσεται ὁ ὀφθαλμός σου, δοῦναι αὐτοὺς εἰς φόνον τι (63) -- 
καὶ ἁρπαγὴν ἐν πάσῃ τῇ γῇ σου. "ὅτι ζῶν ἐγὼ καὶ τὸ κράτος τῆς βασιλείας μου, (\6\6- τ: 
ληκα καὶ ποιήσω ταῦτα ἐν χειρί μου. ᾿"Ξκαὶ σὺ δὲ οὐ παραβήσῃ ἕν τι τῶν ῥημάτων τοῦ 3 

κυρίου σου, ἀλλὰ ἐπιτελῶν ἐπιτελέσεις καθότι προστέταχά σοι, καὶ οὐ μακρυνεῖς τοῦ. 
ποιῆσαι αὐτάς "Καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ολοφέρνης ἀπὸ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἐκάλεσεν 14 
πάντας τοὺς δυνάστας καὶ τοὺς στρατηγοὺς καὶ ἐπιστάτας τῆς δυνάμεως ᾿Ασσούρ, 1560( 5 

ἠρίθμησεν ἐκλεκτοὺς ἄνδρας εἰς παράταξιν, καθότι ἐκέλευσεν αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, εἰς -- 
μυριάδας δέκα δύο καὶ ἱππεῖς τοξότας μυρίους δισχιλίους, 16 καὶ διέταξεν αὐτοὺς ὃν τρόπον ιό 
πολέμου πλῆθος συντάσσεται. τ7καὶ ἔλαβεν καμήλους καὶ ὄνους καὶ ἡμιόνους εἰς τὴν וו (8) 
ἀπαρτίαν αὐτῶν, πλῆθος πολὺ σφόδρα, καὶ πρόβατα καὶ βόας καὶ αἶγας εἰς τὴν παρα- = 
σκευὴν αὐτῶν ὧν οὐκ ἦν ἀριθμός, "ὃ καὶ ἐπισιτισμὸν παντὶ ἀνδρὶ εἰς πλῆθος, καὶ χρυσίον 18 (9, το) 

5 χειλιαδας Β" | μυριαδας} χιλιαδας ניל[ 6 ηἠπιθησαν Β" ἡ και 19[ + ἀπαγγελεις 007008 1(9% 
8 χιμαρρου: 5 11 φισεται Α 13 αλλ 5 15 δισχειλιους 3* 

 31 ( ἘΞא 5 -) א קזפוניץוא 13

19 ἕω ϑθάρρτϑθν | της βασιλειας 6ןכספ μου τὸ ) | 75[ 5 εχ 
β 8* | סזמ λελαληκα---([3) αὐτὰ ἂρ | λελαληκα] כז 074 006 צ : 

 06 | καὶ ποιησω) 1]א  ₪ 1539 : 066 ἐλαλησαקז 066 5998: כז
)αεΐίανε 5 | (οτὰ ταυτα--- μοῦ 29 71) | ταυτα] τὰ ₪5: + דש 

5 | χειρι] קז τη % 
 [ | παραθηση ν | εν τιץ δὲ .*/1סמ | ( καὶ 19 71(סמג 18

  Καὶ | ρηματων] + μου τουτων )% : + τουτωνסב : | τι] τὴ ἢע 616
 - | επιτελεσει5} + ογιγεῖα 3/5 | καθὼς ]% | προστεταχα] προσεוג

ταχα Ὁ: חה קס ד 6ד 6 3 00006007 3531/" | סב καὶ סע μακρυνεις 85 | 
μακρυνει5} μακρυνει .\")5 5טקזהפסז ,\'(: μακρυνὴης ἣν | [6עז₪ 
ταυτα |('5: טס 85 : 

14 ολοφερνη5}] ΡΥ 0 06)א απὸ] εκ ₪ | (κυριου αὐτου] 
βασιλέως 71) | εκαλεσεν ἐλαλησε 5 | סמו παντὰς 3055 | τοὺς 
19.---επιστατας] μεές εἰ παρὶείγαίμς εἰ 0700091005 385: 
δὲ μεῖς 102005 εἰ לקול 1]: 0 εἰ ל 3 | 

 | %( םעזסט + {: τοὺς 2% 0025 | στρατηγουצץ | סמו  καὶ 4%סמ
 "6 τοὺς σατραπας καὶ ₪990: τοὺς 00700704 5חו0ד070%] קז

)₪ το 5'( | ασσουρ] ἀσουρ ὄρ : 45/7070 11" : αὐτου כג 
15 εκλεκτου:} 6ח\6אדסטפ כ06()\זצו : סוג 3/" [ (εὶς %-- 

δισχιλιου:} ἱππεις μυριους δισχιλίους καὶ μυριαδας δωδεκα πεζων 
71) | οπὶ καθοτι---αὐτου ἂρ | [6א6\6טש6ש προσεταξεν ./\50000(% 
ταν | סמו αὐτὼ 3,5 | סות εἰς 2% 1/7 | δεκα δυο] δεκα καὶ 
δυο ₪: δωδεκα ϑρν: ιβ' 6: סתו δυο Ὀ: + 00//אשו/ ὯΔ) | καὶ "ג 

 |  τὴסא  ἐππεὶς 3.0 | τοξοταβ] τοξοτους Ὁ: τοξευτας ἃ (ςןכספ(
 [8: εἰς μυριαδας 0: (οπὶ 44) | δισχιλιους[  ΡΥ εἰςןוטקוסטפ]

χιλίους % 
16 συνεταξεν )% | πολέμου πληθο:}] πληθὸος (-θους ]*( 

πολέμου ϑκν | πολεμου] εἰς πόλεμον יי 
17 καμιλους ὁ | οὶ καὶ ἡμιονοὺς 006ק) פוש "8 | αὐτῶν 15] 

αὐτου ἀρ: οπὶ ] | סמ πολυ ἀρ | καὶ 45--καὶ 69] 24 1/" | סה 
καὶ 4 0ק1/ | סומ καὶ 55 ἀρ | αὐγας καὶ βοας Ὁ | οἵη και 69 ἀρ | 
εἰς ἡϑαπαυτὼν 2% ροβὶ ἀριθμος ἂρ | סוזה τὴν 2% 606]כוא | αὐτῶν 
25] + εἴ μεν "רוע : + εἰ ομδς οἰ ὅομες 11= | [ףש ἐστινν : 

18 οἵ καὶ *ו Ν |επισίιτισμος ש"(016) | סמ καὶ 29 ἀρ! 

46 

αυτοῦ Ὁ | ισχυι] קז τὴν | οπὶ εἰς 503: | סמנ και 29---800 38 | 
 | (080 συναναβαντων 44?0דσὺν [00) | " καὶ πληθος 5סות

ἀναβαταιεἾ ἀγαβατας ἃ: αναβατων ἡ | μυριαδας δεκα δυο] εἰς 
δωδικα μυριαδας > | μυριαδα5] קז εἰς )77: μυριαδων Νάρϑ: 
χώμαδας ליל \6*<5]נא 4/5 : χειλιαδὲς '5"ט : χιλιασι 2: εἰς 
831 ]* | δεκα δυο] ιβ' 50 : δωδεκα ככוח : δεκα και δυο ₪ 

6 εἰς συναντησι»} εἰς ὑπαντησιν 5: סומ ₪ | πασῆς τῆς γῆς 

 115% | ηπειθησανצ  | δυσμαῖςןוז 5 | παση] πασι ὁ | ἐπι εἰςז
ηπεισθησαν )* | זש] קז ἐν א[66 | ρηματι] ρημα 2* : λογω צ | 

 66]יא  τὸῦ στόματοςסח
7 και το Β"} + απαγγελεις םטזסופ ΒΕΡΑ ΝΘ οἴη (74 (αυτου:)) 

 | "06 καὶ υδωρ 30**5/](ץשו 32305 | סזמ  | ετοιμαζειν} + μοιו-5
«ξελευσομαι 008 קט ἐχεσ 14/" | ὁτὰ μου τὸ 01/-" [αὐτους 19[ 
5 %*)₪01( | παν---Ὑη4] ,αείδνε ἐοέίμες ἑεγγας 3125 1 סזה דס 
₪ | τὴν 1 קז πασην ] | סזה ἐν 15 1" | τὴς 25] כז 2000000 

 " αὐτοῖς ἀρρ5ῖι γεסח | |  τοῖν ὁ | ἀρπαγὴνא":
8 οἱ αὐ ἘΚ | φαραγγα:] כז σφραγιδας και τας Υ: φαλαγγας 

/* | 3 αὐτων 15 Νὸρρε | סמ καὶ 29---πληρωθησεται ἂρ] 
του] צפו ΞΡ ΓΚ | χειμαρρου: χειμαρρος ὈΥ: + םטזשש 158 | 
οἷ καὶ 35 Γκ {ποταμοῦ קז σηερείς ὯΔ | τοῖς νεκροί] ₪ 19 6א 

 : 71}  πληρωθησεται] πληθυνθήσεται ν?6אקסשו  (τονεכז כ":
ἐσιρδωνίεν Ἐι (οτὰ 71) 

₪ (0π και --αὐτων 71) | εξαξω )5 | סות αὐτῶν 6 | מ 
παση 5 

10 εξελθωνἹ} ד קס ν: προεξελθων κ᾿] προκαταλημψη) 
προσκαταλημψη ΑἹ προκαταληψειν | | εκδωσουσιν---εμοι] ו 

 [ εἰ 5: δωσουσι μ" : ἐπέ εἰ ἐναδίάεν έν ὯΔכז  | ἐκϑωσουσωעי"
σοι ἐανγον"} αὐτόνε 5*: סזמ σοι 1% | εαυτου!} ἑαυτοῖς |: αὐτοὺς 
ΕὟ 1 διατηρησειε] διατηρισην ו( : διατηρησοιν ( | ἐμοι] ροβῖ αὐτοῦ 
(τοῖν δ") ΒΡ: μοι Διὰ | וה ἀντουν--ελεγμου καὶ ὁπ αὐτου ]% | 
ἐλεγμὸν αὐτῶν) γεδερα ίφεί: ἐμᾶς "רע : γεάανρηίονιεν ἐόν Ὧι δ 

  τουןכז  δ΄ | δουναιἾוז  ₪" | ἐπιו*  ἐπι-τί12) μονזה 11
 |  ἐν αϑ(αυϊά)סח |  | διαρπαγην 1%וא | שזו כ ] 5061
00 ₪ | ὁπὶ τῇ א | סזח( σὸν 15 ק% קו)\א! 8 

. 
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το καὶ ἀργύριον ἐξ οἴκου βασιλέως σφόδρα. 19καὶ ἐξῆλθεν αὐτὸς καὶ πᾶσα ἡ δύναμις αὐτοῦ Β(וו)  

εἰς πορείαν τοῦ προελθεῖν βασιλέως Ναβουχοδονοσὸρ καὶ καλύψαι πᾶν τὸ πρόσωπον τῆς 
γῆς πρὸς δυσμαῖς ἐν ἅρμασι καὶ ἱππεῦσι καὶ πεζοῖς ἐπιλέκτοις αὐτῶν. “καὶ πολὺς ὁבס  
ἐπίμικτος ὡς ἀκρὶς συνεξῆλθον αὐτοῖς, καὶ ὡς ἡ ἄμμος τῆς γῆς, οὐ γὰρ ἦν ἀριθμὸς ἀπὸ 
πλήθους αὐτῶν. “"καὶ ἐπῆλθον ἐκ Νινευὴ ὁδὸν τριῶν ἡμερῶν ἐπὶ πρόσωπον τοῦ πεδίουב1  

Βαικτειλαίθ, καὶ ἐπεστρατοπέδευσαν ἀπὸ Βαικτειλαὶθ πλησίον τοῦ ὄρους τοῦ ἐπ᾽ ἀριστερᾷ 
23 τῆς ἄνω Κιλικίας. ΞΞκαὶ ἔλαβεν πᾶσαν τὴν δύναμιν αὐτοῦ, τοὺς πεζοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς 

καὶ τὰ ἅρματα αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν ὀρινήν. “53καὶ διέκοψεν τὸ Φοὺδ καὶבב  
Λούδ, καὶ ἐπρονόμευσαν υἱοὺς πάντας 'Ῥασσεὶς καὶ υἱοὺς Ἰσμαὴλ τοὺς κατὰ πρόσωπον τῆς 

34 ἐρήμου πρὸς νότον τῆς Χαλδαίων. “Τ᾿ καὶ παρῆλθεν τὸν Εὐφράτην καὶ διῆλθεν τὴν Μεσο- 
ποταμίαν, καὶ διέσκαψε πάσας τὰς πόλεις τὰς ὑψηλὰς τὰς ἐπὶ τοῦ χειμάρρου ᾿Αβρωνὰ 

25 ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἐπὶ θάλασσαν. “5καὶ κατελάβετο τὰ ὅρια τῆς Κιλικίας, καὶ κατέκοψε ὃ νὺ 

πάντας τοὺς ἀντιστάντας αὐτῷ, καὶ ἦλθεν ἕως ὁρίων ᾿Ιάφεθ τὰ πρὸς νότον κατὰ πρόσωπον 
4,6 τῆς ᾿Αραβίας. “ὁ καὶ ἐκύκλωσεν πάντας τοὺς υἱοὺς Μαδιάμ, καὶ ἐνέπρησεν τὰ σκηνώματα 
3] αὐτῶν, καὶ ἐπρονόμευσεν τὰς μάνδρας αὐτῶν. 537 καὶ κατέβη εἰς πεδίον Δαμασκοῦ ἐν ἡμέραις 

 (ו3)

(3) 

(4) 

(15) 

(16) 
(17) 

ποςו  

 1 יוז
. 

21 ορεινην ΒΡ 
25 ορεια Β"| κατεκοῴεν Α5 

 \ (ΒΑΝΘ0-Π א (נ) כזפטשוא 36 39

λουδ] קצ דס 0060\1)קזפט | ἐπρονομευσαν 13[ επρονομεσε :צץ 
προνομευσεν ἃ: προενομευσεν 0 שכצ*?5וא : ἐπρονομευσεν ΑΝ *כז 
ΤΕ }}:; 2γαεάαμέξ 0: παρίαιεέ 1 | νιους παντας] παντας 
(Ἔ τοὺς ὈΝ) υἱους ΝΌρΡΘΥΞΕ ὁ: αὐτοὺς παντας καὶ τοὺς 
υἱους 5: οπὶ παντας ἂρ | ρασσεις και υἱοὺς] סמג ν3ξ, | ρασσει5] 
ρᾶσεις ]: ρασὴης 6%: ρᾶάσσει ὅ: ρασει Ὁ΄: ραασσεις ὃ: 7 2ϊγαΣ 
0) Καεὶς 12: 7λαγεῖς 1/9 1 סמ καὶ 45 {κ [| υἱοὺς 29] ΡΥ 
τοὺς Ὁ: סמג 6גק | ισμαηλ] ἰσμαιλ ὁ: μαηκ 8": ήαταελαέ εἰ 
3, | τους] ς ἰηΐ ומ א : סמג[ 50: + κατοικουντας 1% | (οπ) κατα 
 : | της χαλδαιων] 2 20000 ΞΕ<קףסע 236( | ץשדסש ץ  τῆςסמג | 71
 - 1, | χαλקוד 0 (0/00א : 15 2007000070 0770 60000015
δαιων 130[ ןכז κελεων γης ]: χαλδαιου Ὀ΄: χελλαίων οἷ: χελλεων 

21 παιδιου | επεστρατοπαιδευσαν Α 

 אז: χελλων ἣν: χελαίων ἄερβ: χελεων Αϑρι: χελεω ץ:

Ἐ γης 5 
24 παρηλθενῚ παρηλθον Νάρρδ: διεβὴ 5: διεβὴ εὡς : 

ἐγαρσίέ θα | סב τον---δίηλθεν 3," | καὶ 25---μεσοποταμια»} 
εὡως πρότερον (ποτ- ἀρὴ τῆς μεσοποταμιας (-σσ- (ק ἀρ(44): 
₪ Μεξοῤοίανεία 3.) | διηλθενῚ παρηλθεν 51%: ηλθον ₪8 | διε- 
σκαψε Β] διεκοῴψεν Νίδιεψεν :02 קזפ (*1א {διεκυψε 44): κατε- 
σκαψαν )% : κατεσκαψεν ΑΒ [[6ץ : 2000007117 3.5: ἐρενεοϊαιῖ 3: | 

  πασας ἂρ | {πολεις τας ὑψηλας] ὑψηλας πολεις 44) | αβρωναסות
ΒΑΝὺ] αρβωνα ἢ: ἀσρωνα (-ρωα 5) ἀρ5: (αρσωνα 236): ρασωνα 
5: ἑαρνων και βαι ν: χεβρων 518: χευρων Ὁ: αρβωναι [1 
ΞΒ(υἱά): Μαριόγαε 3,-9: 20008 31/5 1 ελθειν] + αὑτὸν Ὁ 
θαλασσαν כז τὴν כז 

25 κατελαβετο] προκατελαβετο 52: προκατελαβοντο כ[ | 
(τα τ---κιλικια5] τὴν κιλικιαν 71) | ορια] ορη 5 | οἵα της τ ἀρ | 

 + 50.\*(ע פוזה 29 ἀρ | αντισταντα5] αντιστατας--6עזש  καὶסוג
ΑἾΒ (ε εχ ססנצ)?םזתח | αὐτω] αὐτων 61: αὐτου :צץ 21/8 4, | 
ἤλθον קז [צ | סקושש των )% | ιαφεθ}] 6 580 85ז /\%: ιαφετ δι: 
ιαφαθ δ: 7ογείλ 1: 20 1/" | τὰ 29[ του 50/%: סוג 4, | 

 [06 | προσωπον]א  και Ὁ: καιקז [ 5 | καταחקסששחסע  κατὰסו
ΡΓ חשש ]5 [αραβια5] :כז /ץ/לישש 3/2: כז סקול קץ 
ἀρραβιας Ὀάξδανν 

26 εκυκλωσαν {Κ3 35. | μαδιαμ] Μίαάίαν 312 : 27αφία»ε 1 | 
ἐνεπρησεν} ρ 5ᾺΡ זה Αδ; ενεπυρισαν {ἰκ : 200/0/00077000/ 3255 | 
76[ ΡΥ παντα 1))0%555 | (οῃὶ αὐτῶν 19 71) | καὶ 39---αὐτων 25] 
δἰ φγαεααέ! τη εἰ 0570700707 סלל 00/2 12: οτὰ % | 
επρονομευσεν] ἐπρονομευσαν [85 : προενομευσε 12001 ןכזפוא 

κατεβη] 0/0007ססזמומ8 ]:06ז6 טסז(טמ( 35.356 |  Βος27  

47 

19 ἀρμασιν 5 | ιππευσι] ἰππευσει Α: ἱππευσιν 5 
24 χιμαρρου Β"5 

 סות ΡΥ του [{εξ---σῴφοδρα 5* | βασιλεως 85.5.30 | 000006 1] כז
 πολὺυν 855: סמ :ἀρ כז πολυ ΑΝ ז6]] ₪45

19 εξηλθεν] + εκ νινευι(-η %( )%3/" | טד05] כז₪ 0/0/0706 
4 : ολοφερνης Ὁ | πασα] ροβί αὐτου ₪ : סות ]555 | αὐτου] αὐτων 
 [ εἰς % | τουץאא 1> | סזמ ! | εἰς--βασιλεως] 50010/ ἠγαεεέῤεγαצ
 [ 71) | βασιλεωΞ5(06\6ש : καὶ > | προελθειν] προσελθειν 5קצ
 - | ναβουכא  %( βασιλεα(סמג  πρὸ προσωποὺ τοῦ 0005: τονקו

χοδονοσσορ ὦ | סה καὶ 4" 400%," | καλυψαι] καλυψει Ν: 
καλυψας כ | סמנ παν νϑρ νι | οπὶ τὸ ὄν  προσωπον---δυσμαι5] 
προς δυσμας προσωπον τὴς ץמפ {ἰκ | δυσμας 6 | ιππευσι ΡΥ εν 
  καὶ πεζοις 1," | επιλεκτοις αὐτων] (οὶ 71): οπὶ αὑτῶνסתג | ₪5

 ב ב
20 πολυ] קז λαὸς ₪5: λαὸς ἀρ | סמ 0 50808 | ὡς !"[ 

ὡσει ἃ | ακρι5] קז ἡ 5ק | סמג συνεξηλθον αὐτοῖς ἀρ | συνεξ- 
Ἡλθον] συνεξηλθεν 14 506-זפט 3,55 : συνῆλθον ץ | סמ 5 

 | א ) ὡς ἀρ: οπὶ ἡ 66סמ :  Νοῖρκτνשש καὶ 29 Ὁ | ὡς η] 6ג | סזמ
τῆς Ὑη5}] της θαλασσης 1: סו 1 | πληθουΞ] ןכז του 14 )-005 Ὀ7 

21 επηλθον Β] εξηλθον 5%906]טוא ₪ : 06\/6ש .\) 15 : 
εξηραν τ: αἀπηλθον ΝΆ" +6[[ | νινευη] ץוש6א Νεῖά-σρνν : 
νηνευι Ὦ | τριων ροβὲ ἡμέρων Ὀάρῃγβ | προσωπου Ν | οὔ זסש 
 קו: 0 | βαικτειλαιθ τὸ Β] βεκτελεθ Αὑ: βεκτιλαθ(%ק 19
βεκπηλαθ ]%: βακταλεθ ν: βαιτουλια ₪": ἐκε Βείλείία(- αν 
Ψ.) 0: βεκτιλεθ Ν8..8 ץ6]| | סגה επεστρατοπεδευσαν -- πλησιον 
ἀρ] ἐπεστρατοπεδευσαν ΒΑ] εστρατοπεδευσαν ὃν : κατεστρατο- 
πεδευσαν {Ἰκ : επεστρατοπεδευσεν [) ||6ע 34" | απο βαικτειλαιθ] 
ἀπεναντι βεκπηλαθ 1% : εο»εέγα βέέλέϊαί 15: סה 51/5 | βαικτει- 
λαιθ 29 Β] βεκτιλαιθ Ν : βεκτιλεθ 06]יא : βεκτίλαθ ₪5: βακταλεθ 

  βαιτουλια Ὁ: βακταλαι κατεναντιג:  πακταλαι Α: παλακταιצג
κιμαν τ: סות ἢ | πλησίον τοῦ ορου:] ἀπεναντι τοὺ οροὺυς 85: 

 |  425.4קָעש + : ἄρρε 1/5 : + γαλπατ: -αγγιου Καסול למסע
του ἐπ᾿ ἀαριστερα] της ἐπαρχίας της ἐπ᾿ ἀριστερας ץ | τοὺ [6ח εν 
₪: οὐ ἐστιν Καὶ  επ---κιλικιας] εργεέγα 207/77 Οἰϊέείανε 3.55} 6[ 
εν 0% | αριστερα τη] αριστερας 005 | κλικιας (10ט)*ץ 

 6 ἐλαβον ἃ: ανελαβεג\₪[86ש] | ( καὶ τ---αἀυτου 29 71(סזמ 20
 |  {τε 1%סמו א: ] 20 ἀρ | τοὺς 19[9--ששזסט  τοὺςסמו | 1%
αὐτου 29] αὐτων κν | απηλθεν] ἀπελθὼν :ץ απηρεν 8: 
3/5 | εκειθεν] סומ) 71): 2/0 3/9 

 %( :φουλ 18 [ | φουδ\5לט  τουςצץ | דס]  καὶ 1%סות 28
71): εφουδ Ἦν | καὶ λουδ] καλουδ ἔ: סב 8/5 | סמ καὶ 29 ἀρ | 

\ 
 ל

. / δ ̓ 
/ 
. 
/ 



 ι (ו9) נז

ΙΟΥΔΕΙ͂Θ Π 7 

Β θερισμοῦ πυρῶν καὶ ἐνέπρησεν πάντας τοὺς ἀγροὺς αὐτῶν, τὰ ποίμνια καὶ τὰ βουκόλια 
ἔδωκεν εἰς ἀφανισμόν, καὶ τὰς πόλεις αὐτῶν ἐσκύλευσεν καὶ τὰ πεδία αὐτῶν ἐξελίκμησεν, 

58 Καὶ ἐπέπεσεν 28 (8) - , «ε , 

καὶ ἐπάταξεν πάντας τοὺς νεανίσκους αὐτῶν ἐν στόματι ῥομφαίας. 

φόβος καὶ τρόμος αὐτοῦ ἐπὶ τοὺς κατοικοῦντας τὴν παραλίαν, τοὺς ὄντας ἐν Σιδῶνι καὶ 
₪ ᾽ 

Τύρῳ, καὶ τοὺς κατοικοῦντας ᾿Ασσοὺρ καὶ Ὀκεινά, καὶ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ᾿Ιεμνάαν, 

τ Καὶ ἀπέ- καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν ᾿Αζώτῳ καὶ ᾿Ασκάλωνι ἐφοβήθησαν αὐτὸν σφόδρα. 

στείλαν πρὸς αὐτὸν ἀγγέλους λόγοις εἰρηνικοῖς λέγοντες Ξ᾽ Ἰδοὺ ἡμεῖς οἱ παῖδες Ναβουχο- - (:-6) 

δονοσὸρ βασιλέως μεγάλου παρακείμεθα ἐνώπιόν σου, χρῆσαι ἡμῖν καθὼς ἀρεστόν ἐστιν 
τῷ προσώπῳ σου" 3ἰδοὺ αἱ ἐπαύλεις ἡμῶν καὶ πᾶν πεδίον πυρῶν καὶ τὰ ποίμνια καὶ τὰ 3 

βουκόλια καὶ πᾶσαι αἱ μάνδραι τῶν σκηνῶν ἡμῶν παράκεινται πρὸ προσώπου σου, χρῆσαι 

+ καθ᾽ ὃ ἂν ἀρέσκῃ σοι" 57800 καὶ αἱ πόλεις ἡμῶν καὶ οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐταῖς δοῦλοι σοί 

εἰσιν, ἐλθὼν ἀπάντησον αὐταῖς ὡς ἔστιν ἀγαθὸν ἐν ὀφθαλμοῖς σου. 5 καὶ παρεγένοντο 0] 5 (ι") 
ἄνδρες πρὸς ᾿Ολοφέρνην καὶ ἀπήγγειλαν αὐτῷ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. ὁ καὶ κατέβη ἐπὶ 6 (1,8) 
τὴν παραλίαν αὐτὸς καὶ ἡ δύναμις αὐτοῦ, καὶ ἐφρούρωσε τὰς πόλεις τὰς ὑψηλάς, καὶ 
ἔλαβον ἐξ αὐτῶν εἰς συμμαχίαν ἄνδρας ἐπιλέκτους" 7 καὶ ἐδέξαντο αὐτὸν αὐτοὶ καὶ πᾶσα 1 (95, το) 
ἡ περίχωρος αὐτῶν μετὰ στεφάνων καὶ χορῶν καὶ τυμπάνων. ϑκαὶ κατέσκαψεν πάντα τὰ 8 (ι", 13) 

111 3 επαυλις Α | παιδιον Α 

(ειρηνικοὺυς 71) [ λεγοντας 'ג| 
2 ιδου] οιδε 5* : סמ 85 | סמ οἷν | παιδες] + σου παιδες 5. | 

ναβουχοδονοσσορ ὁ | μεγαλου] קז του 0 | παρακειμεθα] παρε- 
κειμεθα ϑ" : τι 006 κειμεθα צג 07 314007// στέγει 31/5 | סוזה σου 
 :"καθοῖ[ | καθως]גזה  χρησαι---αρεστον 5 | οἵη ἡμινסמו | *5 19
καθοτι 6 | ἀρεστον---σοὺ 25] βουλ. τὰ | ἐστιν 00600 ]% | סמו 

 [ | τῳטי"  προσωπὼ] πρὸ προσωποὺυזש | *%₪  --)3( σουדש
εν 5* , 

 5 ἀρ: +4)זם] סמ ἡμῶν 15] %[  ἀρ: +8סמ ]800: 3
πας 07009 1812: και πας )+0 τὴ זסחספ ἡμων ΑΝ το]! (71 
(οπι μων) )3Ξ (υ 4) 33, : + οὐ קלע 05/77 55 | סח καὶ 15--μὼν 29 
5.1 καὶ τὰ 19[ סות ἀρ: 0 καὶ 345: οἵὴ τὰ וזה[ | καὶ τὰ 25] סו 
ἂρ: סמו καὶ 4/9: סתו τὰ πὶ | καὶ 49---σοι] επι σοι ἐστιν τὴ | 
πασαι αἱ μανδραι] πάσα μανδρα ]% : (οπὶ πασαι αἱ 44.71(: סו 
πασαι ἂρ: סומ αὐ Ὁ | סזה) των ---σοι 71) | σκηνων] σκηνωματων 

 | %[  29 ἔκ | παρακειταιסוה שש | .06 : κτηνων ΕΞ 36ם)צצוא
χρησαι] + μιν 559165 : + 12: 6צ+ | καθ 0[ καθα :ו 
[κ: καθὼς א | סתג αν ΞΘ ΘΓ | ἀρεσκει 5206%קצ 

4 ιδου και] και ιδου {38 36. : (οπὶ 71): οἷν ἐδου קוק : סו 
και 5030" [αὐταῖς 15] αὐτοῖς 0 קמ | סב δουλοι---αὑταις 25 τὴ] 
δουλοις τὶ | σοι ΒΝῊΪ סמו וא : σου Α ϑγδ᾽ γ6}} 3/5" | סמו ελθων--- 
σου τὰ  ελθων ἀπάντησον αὐται5] 3/0/0/070005 ἐφ οδμεέα 1052 34" | 

 ]60 ἀρρτῆῖβ: ἐ δὲ ) | αἀπαντησων ὁ | αὑταῖς 29שש] סוזה
ἀρρτλῖβ : + קושי 3.5 | ὡ] ος ἀρ | 00005 ἀρ 

₪ παρεγενοντο] (παραγινονται 44}: παραγεναμενοι [Ἰς | αν- 
δρε5] ἀγγελοι 1%: : + τῆς πολεως 5 [οὶ καὶ 29 ]% | ανηγ- 
γειλαν ἔρ]κ | סומ κατα τὰ ρήματα ἀτηρ | ταυτα] πανταὰ τὴ 

6 κατεβη] 2007060/ Ὧι | επι--ταυτου] αὐτὸς καὶ ἡ δυναμις 
αὐτου παρα τὴν παραλιαν {Κ: μετὰ δυναμεὼς επὶ τὴν παραλιαν 
τῇ] παραλιαν] ἐπαρχιαν Αὐῇξ(υϊα) : + σεονεγεαίνεηρε 0007707047 21/27 

 -13 εφρουρησεν ΑΙΝΝΘ [| : 2γαε)וז]  | εφρουρωσε]וא  | οπὶ αὐτοῦוי
0 Ὧν: 0 | ἐλαβὸν 1 [ ἀνέλαβεν αι: 
ἐλαβεν ΑΝΒ τοῦ] 15 | εἰς συμμαχιαν] )טו 5 

Ἵ εδεξαντο] εδεξατο Ν᾿ ἀρ) ρ5 | סה αὐτον---πασα 1 8קו ק | 
αυτοι---περιχωροΞ} ογη»65 γέρίονες Ἔλα: μγδὲς εἰ μοὶ 86. αὐτων 
αὐτὸν Νάρῃρβ: αὐτὴης 5" | סוזה στεῴανὼν καὶ ἀρ | (στεφανων 

φανὼν 71) | χωρὼν ὁ | τυμπανωνἿ κυμβαλων ν 
8 (κατεσκαψεν] κατεκοψε 71} αὐτῶν 19] סה ἀπηρ : + εἴ σμ- 

28 σουρ ΒεὉ 27 παιδιὰ ΒΑ 

ΒΑΝΘΡ-Ηϊκτηρεξανν 3 8 5 

4/5 | τεδιον} כז דס Ὁ: πεδια ]\1/*5 | (ημερα 236) | ἐενεπρησεν} 
ἐγέπρισε τ: ἐνέπρησαν (-πρισ- %( ]%: 20/700ל77/0/ 1155 | סו 
πάντας τὸ ἂρ | οὔ αὐτων 15 ἄρ | τα [1%--66גואָאווט6ש και τα 
πεῦδια םטזשצ εξελικμησαν (-λιγ- : μοί καὶ 3}Ρ) και τας ἐπαύλεις 
αὐτῶν καὶ τὰ βουκολια και τα ποιμνια 600א0ע 609 αφανισμον και 

ται πόλεις αὐτων ἐσκυλευσαν )+ και τα πεδια αὐτων εξελιγμ. σαν 1( 

ΠΕ Ξ(αϊά) [τα 1τ.--αφανισμον] εἰ εα»εῤος φογ1472 δαξεγηείραμέξ 
4% | τα τὸ ΒΒπ] קז και ΑΝΘ ||6ז | ποιμνια] ποιμνα τὰ: 
 | חוז τὰ 2" 71) | βουκολια] + αὐτων 9%םעזש* ל0קק5 | (סומ +
εδωκενἾ δεδωκεν וזה| : ἐδωκαν 5 | και 59---εξελικμησεν εἶ 5 
ἡπλαδίίανείεν Ἔα: οτὰ ז | οπὶ τὰ 35 --παντας 2" ἂρ | επαταξεν] 
ἐπαταξαν ἔ: “ῥοἠαμεγητσε εἰ ל 85: סה Υ | סה πάντας 
2" Γκ [αὐτῶν 44] αὑτης ]: סזת ἀρ | εν στοματι] ΡΥ ἐπάταξεν 
ἄρ: οπὶ זמ : סות ἐν 5 | ρομῴαια τὴν 

28 ετεπεσενῖ קז ατεβηὴ εἰς πεδιον δαμάσκου 5": επεσεν 
Αϑο-ἤἥρτγαννν : + τὰ | φοβοε--- αὐτου] φοβος αὐτου καὶ τρομος 
ΒΈ: 5 φοβοι καὶ ο τρομος αὐτου ΑὈσεΐταννν : ο φοβος αὐτου καὶ 
9 τρόμος αὐτοῦ Κ᾿: ο τρομος αὐτοῦ καὶ ο φοβος αὐτου )*7: ο φοβος 
ἄντοῦυ ]" : דקסקסז ἂρ | סמו αὐτοῦ זה | τοὺς 15] ןקז ονεριδς 1/2" | 

  την---ν τὸ ἂρ | σιδωνι] ὦ εχסזה | "/ τὴν --κατοικοῦυντες 1שת
₪6[ ἱπ 0 ὅ: σιδονι ]: σηδονι :א σινδωνι [| | סות καὶ 35 ἀρ | 

 סח : / ἐν ΑϑΡοείκγανν [καὶ τοὺς κατοικουνται) εἰ 4זטקש] קז
ὄρ | סח ἀσσουρ---κατοικουνγτας 4" (ἢ | 000000 καὶ οκεινα] 
ἰαμγεαν κ | ἀσσουρ Β"] σουδ Ὁ: דסטק 5": σουρ ΒΑΡΑΝΘ᾽ ||6ז 
Ἐν; δεῖν ἘΠῚ סח οκεινα---κατοικουντας 35 5"11* | οκεινα] 
  ομιγνα τὴ: ἐπέκεινα %: τοὺς κιναιουςקנו באש קי 60 6% 9

 : ἀρץ: סות  ἐπὶאטדסואסטעזשמ] קז : τοῦבעדו + |  8) 5.Ὁ(,ץ-
 : πάντας τὸ | ιεμναα»νἾ ἐμναα 5**: ἰέεμναν 6: ἰαμνιαν Ὀάρρνשחה

ἐμνααν || ἐν םקעב) %: εἰαμνία ἔ: ἰιαμνεὶ τὴ  Ἴάνιρια Ἐκ: ισα- 
νααν Ν: ἀμμὰν 55: ὄσηηα 112: λάνρια 11/5: σοὺυρ καὶ οκινα 
 :  καὶ σι κατοικοῦντες ἂρ | οἱ κατοικουντε:} 0717062 φιεί ἘΞסוזה | 5

 [ | ἐν αζωτωזמ  κατοικουντεῖסזמ : κατοίκουνταιν 50: οἵα ΚΊדסשו
ἐν αἴωτοιε [κ: שזש]0, ὄρ: “εοίο ₪ | ἀσκαλωνι] ἀσκαρωνι 
δὲ ἐν ἀσκάλωνι καὶ ἐν γαζη (“ζει κοἢ {κ: 1220/06 (ץווא ₪ י]-) 
0 ὅσια :עי +8 γαΐη 55.  ἐφοβηθησαν) קז καὶ א|(קצעייי) | 

  Νόρηνρνסזח :" δםטזסי] םטזש*
ΠῚ 1 ἀγκεστειλαν] ἀπέστειλεν ו : סח( Ἰψυοὶ πὶ | ἀγγέλους 

 : ]% [λσγοίν εἰρηνικοι] λογου: εἰρηνικοῦ ἃקספו וקח
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ΙΝ καןסצ 9  

ὅρια αὐτῶν, καὶ τὰ ἄλση αὐτῶν ἐξέκοψεν" καὶ ἦν δεδομένον αὐτῷ ἐξολεθρεῦσαι πάντας Β 
τοὺς θεοὺς τῆς γῆς, ὅπως αὐτῷ μόνῳ τῷ Ναβουχοδονοσὸρ λατρεύωσι πάντα τὰ ἔθνη, καὶ 

(14,15) 9 πᾶσαι αἱ γλῶσσαι καὶ πᾶσαι αἱ φυλαὶ αὐτῶν ἐπικαλέσωνται αὐτὸν εἰς θεόν. 9 καὶ ἦλθεν 
κατὰ πρόσωπον ᾿Εσδραηλὼν πλησίον τῆς Δωταίας, ἥ ἐστιν ἀπέναντι τοῦ πρίονος τοῦ δὶ 

 , μεγάλου τῆς ᾿Ιουδαίας, "καὶ κατεστρατοπέδευσαν ἀνὰ μέσον Γαιβαὶ καὶ Σκυθῶν πόλεωςוס
καὶ ἦν ἐκεῖ μῆνα ἡμερῶν εἰς τὸ συλλέξαι πᾶσαν τὴν ἀπαρτίαν τῆς δυνάμεως αὐτοῦ. 

1 τ Καὶ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ πάντα ὅσα ἐποίησεν 
Ολοφέρνης τοῖς ἔθνεσιν, ὁ ἀρχιστράτηγος Ναβουχοδονοσὸρ βασιλέως ᾿Ασσυρίων, καὶ ὃν 

3 τρόπον ἐσκύλευσεν πάντα τὰ ἱερὰ αὐτῶν καὶ ἔδωκεν αὐτὰ εἰς ἀφανισμόν " Ξκαὶ ἐφοβήθησαν 
σφόδρα σφόδρα ἀπὸ προσώπου αὐτοῦ, καὶ περὶ ᾿Ιερουσαλὴμ καὶ τοῦ ναοῦ Κυρίου θεοῦ 

- 3 αὐτῶν ἐταράχθησαν. 3ὅτι προσφάτως ἦσαν ἀναβεβηκότες ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας, καὶ νεωστὶ 
πᾶς ὁ λαὸς συνελέλεκτο τῆς 10080006, καὶ τὰ σκεύη καὶ τὸ θυσιαστήριον καὶ ὁ οἶκος ἐκ 

)3( τῆς βεβηλώσεως ἡγιασμένα ἦν. “καὶ ἀπέστειλαν εἰς πᾶν ὅριον Σαμαρίας καὶ Κωνὰ καὶ 
Βαιθωρὼν καὶ Βαιλμάιν καὶ 1606000 καὶ εἰς Χωβὰ καὶ Αἱσωρὰ καὶ τὸν αὐλῶνα Σαλήμ, 

 5 προκατελάβοντο πάσας τὰς κορυφὰς τῶν ὀρέων τῶν ὑψηλῶν, (Ὁ καὶ ἐτειχίσαντο τὰςא₪) 4} )4(
ἐν αὐτοῖς κώμας, καὶ παρέθεντο εἰς ἐπισιτισμὸν εἰς παρασκευὴν πολέμου, ὅτι προσφάτως 

ΙΝ 3 νεωστει 5 

ΒΑΝ55-ἈΚ( )πιρτβαν ιν, τ 85 
οὔϊ παντὰ 2% 535 | [6ק ορια Αὐνξ: εἰδωλα Ὁ | αυτα] 
αὐτας ἃ : סמג 0 

2 εφοβηθησαν) + 2/7802 1/9 | σῴφοδρα 000026 [₪(13ןא06ק 
 [ πὶ: 000806 Αϑνίροβί αὐτου) 1611 4/950010( | απο---περιסמו

 סה |  0500 70010795 202060706 1/" | αὐτου] αὐτων ὈΓΚקיו וו ל
και 425--εταραχθησαν τὰ | οπὶ περι--αὐτων ἀρ | [6קסטששג\ן) 

 קז זסש [ κυρίου 1 | θεουסזמ | [ περι 2%אט; ₪ | זסט] קז
  καιקז [ | | εταραχθησανאפט(שא8: סתו 8/9 | סמו שטזשש

 ;  5קט

3 προσφατως )ןכספ ἡσαν Ὁ | εκβεβηκοτες τὰ | εκ 15] απο Ὁ | 
  ἔπι | τῆςסמו :  31/"( [συνελελεκτο] συνελεκτο νννמ  νεωστιסמ

 -- καὶ 4%סח 3.5: | סנה : %( τα κατα [06 | καὶ 39]א]טץוא  εκקז [257
(7) ορινης /" | οπὶ καὶ 0 οικος {3Ξ 35 | οὔ 0 29 ε | εκ τῆς 
βεβηλωσεως} סב τὶ: סה τῆς א[[06 | ηγιασμενα] ΡΥ ὡς προσ- 

φατως 1431255 : ηγιασμενων כ  ην] אט + 
4 ἀπεστειλεν Ν | παν [סקוסש παντα ορια τὰ | σαμαρια5} כז 

τῆς ἄρτηρβ | סומ καὶ 2" ἀρ | κωνα 13[[ קז της 0205: κωνε ἢ: 
(κονα 71): κωλα 5* : κειλα θ΄: κεηλα 2: βελωνα τῇ : κωμας שוא[ : 

εἰς τας κωμας )%35: κονας 6: κωνας ΑΝ9-5: |[6ץ ₪: +: 8 

01 τεΐεος εἰ ὄοεελα 31 : εοεραΐ 3.8: 00006 4/5 | סזח και 35 1) | 
βαιθωρων}] βεθωρων :112ש%(קכז 609)ז βεθορων ןכז)] 605(1: βεθωρω 

 |  καὶ 45 ἀρססזצ) | סמו  6: βεθαιρω ΝῊ : βαιεμρωμ τὴ (αι εχ\06]וא
βαιίλμαιν Β] βελμαιν וג : βελμαι ν: αβελμαιν 80: βελμεν 

 βεμιαιων Ν : Αἰ δείνιανε :[ : βειλμενזמ 66 : βελμων ἄρρϑ: βελβων]וא
2: Αδείνεελοίαλ 55: εἰς αβελμεελειν 1% | סה και 59 ἃ | ιερειχω] 

 סה : ἀρסות [ εἰς ἔκ: εἰεριχω Α: ιερυχω Ρ: 66 τὰ | καὶ εἰ5קז
εἰς ΒΞ | χωβα] χοβα צג χαβα 8: 600000, 35: 000008 1: 
κοβολλα 1% | οπῖ και 75 ἂρ | αἰσωρα] 0000000 85:8 : αἰσωρων δι: 
(αισυρα 71): εσωρα ון ]צא : ἐσορα 6: ἀσσαρων Ὁ: ἀρασουσια ϑὅ: 
εἰς βαιθηλ 1: εἰς βεθουηλ > : 2008 12: είλογονγε 86. | τον] כז 
εἰς 6: εἰς τὴν ) | αὐλον τ [ σαλημ] σαλειμ Καὶ : ἀσαλειμτ: αἀσαλημ 

 סו :  0/0706 55 : εἰ Αγέοεία οἰ 50707 ἐγ 207770007 1407770502 365וג:
5 πασα----ετειχισαντο 18 507 ἢ [ κορυφας---κωμας] κωμας 

του οροὺς ἑρμαιων καὶ εσκυλευσαν αὐτας גה | τας ὑψηλας ὈΎ | 
ετειχισαντο ΒάρἘ]ρ5] ἐτείχισαν ΑΝΘ [[6צ | εν αὑτοι5] εν αὐταῖς 

 סוזה :000065 ἐφεωίέίῤες 3.5 [ : ἐρε ₪03 Β΄ | εἰς επισιτισμονךא1]66טוא
655 | εἰς 19[ Ὀὲβ 80צ Β΄: οὔ οἄρτηρϑβ | επισιτισμον] -ἐ εαὐτοις 
ἄρταρθ: )+ αὐτοῖς 44) | εἰς 25] כז καὶ Ὁ | πολεμου] ΡΥ του ἔκ: 

πολεμων τὰ | οτι---τεθερισμενα] οτι προσφατοι ἡσαν τα : (ογὰ 71 | 

προσφατως ἣν )כסף αὐτων ἀρ | סחו αὐτῶν Ὁ 

49 7 

10 κατεστρατοπαιδευσαν 5 
  Α | ετειχισαντο] ετιχίσαντο ]3* : ετειχεισαν Α : ετιχισαν 5סקסושע 5

8 εξολοθρευσαι ΒΡΑ 
4 σαμαρειας 09%5 | קאש ΒΡ 

εἼμαἐέ 1" | סה זש αλσὴη αὐτων 3. | זש αλση] τας αλυσεις ]: 
 : א ] τὰ ἀρ | καὶ 397 οτι 5% 5 | δεδομενον] δεδογμένον 06סמ

δεδομενα ג[ | αὐτῶ 19[ τω ολοφερνη Ὁ : + εν μυστηριω (10ו)/%31 5 : 
 : παντας 53/9 | 06009[ φορους 5ל 12 | סה 0 +

 | 0ותק  αὐτω 2%ו/או 1," | סות [ εθνων Ὁ | τῆς γη5+דשע
μονω] +ןכספ γαβουχοδονοσορ כ : סמ 55 | סנה τῳ ἔκ | ναβουχο- 
80000000 ὦ | λατρευωσι Β] λατρευσι ΑΙ: λατρευσουσι :קץ 
προσκυνωσι > : προσκυνησωσιῖ: λατρευσωσιν 1 τε}] : φεγμγέρέ 
εἰ αὐἀογαγενί 12550010( | παντα 29---ϑεον} 000070700 0 αἴδιες 

 [ ἐγίδης 1" | παντὰ 29ג/0000 סלק
ΡΥ καὶ Ὁ | סמג καὶ ,5--060 ἂρ | πασαι 19--םעזשש 35] 0 
φυλὴ καὶ Ὑλωσσα τὰ | (οπὶ αἱ 15 71) | Ὑλωσσαι---φυλαι] φυλαι 
και αἱ γλωσσαι 5 | γλωσσαι] + αὐτων ἢ | πασαι 25 ΒΞ] סב 

ΑΝ 61] 4< | סות αἱ 29 Νᾷᾳ | סזמ αὐτῶν 39 ἢ | επικαλεσωνται) 
 צ 10506 επεκαλεσαντο"ת%ז ב:  )%': επικαλεσονταιשע 6א 001צ

εἐπικαλεσουσιν τὰ : (επικαλεσαι 236) | εἰ5] ὡς *,8חוג : סמ 06]וא | 
 060 00 εὖש]

9 εσδραηλων 1306]וא [ εσδραηλωμ ἢ : εσδραλων Ν : ἐεσδρηλων 

Αϑολγαβθδ: ἐσδριλωμ 5: εσδηρλων 5" : εσρηδων ]: εζρηλων Ὁ: 
ἐσδρηλωμτεὶ! 35 : 2050007 3, : 287001 55. | της δωταια5} Φοίλεα 
 2 11/9: = 6270/0005 115 | δωταιαΞ] δωτεαςכ0קלשש5 : 41 220/00 :3
ΑΙΚα: 8000009 τ: δοταιας {-τεας 6) 06תקוא | η---ἰουδαιας] φηαέ 
  ῥ,ίομοςסל  1100/05 εορεέγα 1007000070 3. γι: φιαέ ἐπלוק 037

  5 ἢסה : εορεέγα 1000000005 1/5וקל
10 κατεστρατοπεδευσαν] κατεστρατοπεδευσεν | 0006(1מ]]מ 

  ἀνὰ πὶ | γαιβαι ΒἘ] γεβαι(60דק-) קפוא 35 : = 009002 4" | סמ
 : 0086 Υןוא:  γαβα(()ז:  γευαι ἀρ: γεβαλ Ὁ: γαβαιםוחפ:

γαιβαν 806: γεβαν 1: 0006 4/2: βαι τα": ταιβαν Αὐξξ: λέῤαα 
3 | σκυθων πολεωΞ] σκυθοπολεὼως (σκοθ- τη) זה : (שע=ב%] 25 | 
ἡμερωνἹ εν τῇ | συλλεξασθαι ]% | πασαν---τη9] πασα δυναστὴν 
τὰ | סנב) πασαν 71) | την---δυναμεωΞ7 6207002000 1 | απαρτιαν 

  236): στρατιαν 5 | τη] τὴν 1(6חקד(סש
ΙΝ 1 סמו οἱ τὸ א | ἡσραὴλ 2 | οἱ 29[ קז καὶ Νάρβιηιρεβ 

 | ) | (εν] περι 71ל'ש  | εν τη ιουδαια] τὴν ιουδαιανך2-6000
παντα 19] ἀπαντα % | ολοφερνηΞ] כז 0 1: ροβὶ εθνεσιν {ΚΞ05: 
ὅλοις τὶ [| τοις εθνεσινἹ קצ εν εἰκϑδ(υϊ): סב 589 | סמ 
ο--ασσυριων ἂρ | סמג 0 56% [αἀρχιστρατηΎο5) τ της δυνα- 

 -ναβουχοδονοσωρ 1: ναβουχο [ | ναβουχοδονοσορ(₪%]מופ 605
δονοσσορ 2 | סמב βασιλεως ασσυριων τὰ | βασιλεωΞ] ΡΥ τοῦ שש : 
βασιλεὺς Α | ασυριων Ν᾽ | παντα 2%- סטדטש- εἶδος 00/10 96] 

ΒΕΡΤ. 01 111. 1. 

ΙΝ )1,3( 

ὦ δὼוב  



 זסצ 9

(5) 

(6) 7 

 עפ

Β ἦν τὰ πεδία αὐτῶν τεθερισμένα. δκαὶ ἔγραψεν Ἰωακεὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, ὃς ἦν ἐν ταῖς 6 

ἡμέραις ἐν Ἱερουσαλήμ, τοῖς κατοικοῦσι Βαιτουλουὰ καὶ Βαιτομαισθάιμ, ἥ ἐστιν ἀπέναντι 

86 Ἐσρηλὼν κατὰ "πρόσωπον τοῦ πεδίου τοῦ πλησίον Δωθάειμ, 7λέγων διακατασχεῖν τὰς 

ἀναβάσεις τῆς ὀρινῆς, ὅτι δ᾽ αὐτῶν ἦν ἡ εἴσοδος εἰς τὴν Ἰουδαίαν" καὶ ἦν εὐχερῶς διακω- 

(7) 
(8) 

(95) 

9 Καὶ ἀνεβόησαν πᾶς ἀνὴρ 

1ο 

λῦσαι αὐτοὺς προσβαίνοντας, στενῆς τῆς προσβάσεως οὔσης, ἐπ᾽ ἄνδρας τοὺς πάντας δύο. 

8 καὶ ἐποίησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ καθὰ συνέταξεν αὐτοῖς Ἰωακεὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ 

γερουσία παντὸς δήμου ᾿Ισραὴλ οἱ ἐκάθηντο ἐν ̓ Ἱερουσαλήμ. ἶ 

Ἰσραὴλ πρὸς τὸν θεὸν ἐν ἐκτενείᾳ μεγάλῃ, καὶ ἐταπεινοῦσαν τὰς ψυχὰς αὐτῶν ἐν ἐκτενείᾳ 

μεγάλῃ, ᾿οαὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν ל καὶ τὰ νήπια αὐτῶν καὶ τὰ κτήνη αὐτῶν" καὶ 
 - « / , /  3.7וה , ,

πᾶς πάροικος ἢ μισθωτὸς καὶ ἀργυρώνητος αὐτῶν ἐπέθεντο σάκκους ἐπὶ τὰς ὀσφύας αὐτῶν. 
1 καὶ πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ καὶ γυνὴ καὶ παιδία, οἱ κατοικοῦντες ἐν ᾿Ιερουσαλήμ, ἔπεσον κατὰוז  

πρόσωπον τοῦ ναοῦ, καὶ ἐσποδώσαντο τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ ἐξέτειναν τοὺς σάκκους 

αὐτῶν κατὰ πρόσωπον Κυρίου, ᾿Ξ καὶ τὸ θυσιαστήριον σάκκῳ περιέβαλλον" (195) καὶ ἐβόησαν τι: (?1ס) 
πρὸς τὸν θεὸν Ἰσραὴλ ὁμοθυμαδὸν ἐκτενῶς, τοῦ μὴ δοῦναι εἰς διαρπαγὴν τὰ νήπια αὐτῶν 

καὶ τὰς γυναῖκας εἰς προνομὴν καὶ τὰς πόλεις τῆς κληρονομίας αὐτῶν εἰς ἀφανισμὸν καὶ 
τὰ ἅγια εἰς βεβήλωσιν καὶ ὀνειδισμόν, ἐπίχαρμα τοῖς ἔθνεσιν. "3καὶ εἰσήκουσεν Κύριος 13 
τῆς φωνῆς αὐτῶν καὶ ἐσεῖδεν τὴν θλίψιν αὐτῶν" καὶ ἦν ὁ λαὸς νηστεύων ἡμέρας πλείους 
ἐν πάσῃ τῇ ᾿Ιουδαίᾳ καὶ Ἱερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων Κυρίου Παντοκράτορος. | 

ἢ ορεινης ΒΒΡ | εὐχαίρως /\ | )( εκτενεια 19[ εκτενια 5 | εταπινόυσαν Β" 
12 θυσιαστηριον) θυσιαστ 5פוגןכ ץה 13** | περιεβαλον Β᾽ 

 "606486 ὡς εἰδεν 29%: εἰσιδὲν 5ש] 13
 ονιδισμον 13* 

10 αυτοι---αὐτῶων 29[ καὶ τα τεκνα αὐτῶν τὴ : σὺν γυναικὼν καὶ 
παιδιων ἀρ סומ]] και ἃ (ων π᾿ 6א 6סזז 43)} | αὐτοι] כז καὶ ע"י | 

 --29 καὶ 3%--אטזשש 29 63/9 | סמו  αὐτῶν τὸ 3.5} οπὶ καὶסממ
αὐτῶν 35 35 | τὰ κτηνὴ] κτήηνων ἂρ | πας---αὐτων 49[ 5 
1/2005 5805-01-05 φεεὶ οῤεγαδαγείμν 0 1 | סו ἡ μισθωτος 
πὶ | η Β] :8ףט6( 1: סמו 0ק:[ תסמ καὶ ΑΝΒ τε] 685 | סחו 
αὐτων 4% 5/8328 | סזת επεθεντο---αὐτων 5% 0? | 6ח606עז0] קז 
και ₪0):3/7 5 : ἐπέθετο ἀρ 

  πας---ιερουσαλημ ἂρ | ανηρ] 0769 τὴ | ἰσραηλ] ΡΥ ενסחו 11
τῇ : סו οἰ (αἱ) νυν | סמ καὶ 25---παιδια πὶ | γυνὴ] קז ἡ 1 | 
παιδια 1301[ παιδίον 2555: כז τὰ ΑΪΝΘ τὶ] | סמו οἱ---ἰερουσαλημ 
535 | οἱἦ קז καὶ Αδεΐγαν | οἷν εν 016(1]06)זתצוא | ἐπεσον] 
ἐπέσαν ϑ και : 06ח606עד Ατὑ: φγοοξαδγμρε 100 γαείενι 155: 
Ἔπαντες ἂρ | (κατα 19] קז καὶ εταπεινωθησαν 71) | ναου] 
+ ονείρ 858. | סה καὶ 4"--אטקוסע ἀρ | εσποδωσαντο] εσ- 
πονδωσαντο [\: εσποδωσαν τὴῦ: ἀπέδωκαν ) | סה καὶ 55---αὐτων 
29 3 | εξετεινον Ὁ | κυριου] ןכז του ναου ]% 

12 σακκὼω περιεβαλλον] περιεβαλον σακκον 1% | σακκω 
σακκον [: σακκοὺς τὰ | περιέβαλλον Β" 61] περιεβαλον ΒΑΝΒ 

το} 005 [εβοησαν] ἀνεβοησαν 1) 300109071 )+ παντε:)): 
ἀνεβοησεν :"/11ו ἀνεβησαν ןכ | τὸν θεον] κυριον (713, ἐπι] 
ἰσραηᾺ] ΡΥ ישו וע 38" : (סוה ל 1 ( | ὁμοθυμαδὸν εκτενω5} (סזוה 7 1) : סו 
ἐκτενως 5/0/1758 | εἰς διαρπαγὴν )כס αὐτῶν 1% 0250058 | 
νηπια] ז6אעב צ | γυναικας} + עזשש 820/ק%תוק5 5 | זמ 
κληρονομια5} )ןכספ αὐτῶν 25 ]% : סו ]וה 5 | סות αὐτῶν 2% 5* | 
καὶ 69] כספו ονειδισμον 1: + 0000 καὶ ל | ονειδισμον] כז 
εἰς 880/ק%קז | ἐπίχαρμα] קז και א0קט : כז καὶ 6649 1: 
εἰ οῤῥ»ούγέεν 8: סוזה τὰ 

 |  καὶ 1" 3.) | ἡκουσεν %  κυριος] ο θὲ οοἾ]νν : +6 0%סוזה 18
 --- 06 | εσειδεν][וש  τῆς φωνὴης αὐτων 8 | φωνη:] δεησεωςסות

αὐτῶν 25} ἐκ της θλιψεως αὐτὼν ἐσωσεν αὐτοὺς וא | εἐσειδὲν [3*א 
ὡς εἰδὲεν 1195: εἐπειδὲν [Ἰκ: εἰδὲν ϑΘ΄οδ(ιδ-)]) άτηρν : εἰσειδὲεν ΑΘ" 
ΤῸ} | τὴν] קז ἐπὶ ]% | סזה ἡμέρας πλείους ἀρ | סות πασὴ τὴ 
ἀρ | τῇ ιουδαια] γη 0006 8: ἑεγγα 70/0/0000 ὯΔ | ιερουσαλημῚ) 
ΡΥ οἱ ἐν 5: קז ἐν ]8-0000 8: ול ₪ κατα] קז καὶ ἐπεσον 
  ἐπεέσον ὃ. | τῶν αγιων] τῶν ἡγιασμένων ]% : ΟἿכז :5"

 סוזה קי" :  του Ααןכז  παρα ]5 [|-παντοκρατορος]ןכז [ | κυριουותצ

50 

5 παιδιὰ α 66 κατοικουσιν 5 | παιδιου Α 
  (132) καὶ 58} τα ΒΗ Ὁטאפט 11

(()ΈΞ "313 /\ א 55 - מג - תו קזפונרא  

6 εγραψενἾ ἡκουσεν 5* | ιωακειμ] 70000000 12: ιακειμ τ: 

«λιακειμ (1צ1(\)1צ))) 5 | 0 τ9--- μεγα9] 0 μεγας ἱερεὺς τῇ | סחה 
 : ἢν 5* {ἡμέραις ΒΑΘ] Ἐεκειναις Ν5-30Ύ-ναι) 16[[ 3סת

+ Αὐε 5 | ἐν ιερουσαλημ] סת :[ סזה εν 5"צ | ιερουσαλειμ τ] 
βαιτουλουα Β] βετουλονα 1: βαιτουλια 50: βαιτυλουα זט] : εν 
βαιτύλουα ἅτηρε: (εβαιτυλονα 74: εν βετυλουα 236) : εβετυλουα 

 : 20/00/00: 3ז βατυλουα ἈΚ: βετυλουα ΑΝΙ(αἰά) :|[6ק:
 19 5. | βαιτομαισθαιμ ΒῚ--6טקמ\שש  55. | οἵὰς καὶ/8//0קב/א

βετομεσθαιμ ΑὉ: βετομεσθεμ Ὁν: βετομεσθαμ. 06[ : βετημεσθαμ 

 - βαιτομασσαθαιμ ]% : βετομεσθαν 1: βαιτομεσθε ₪: βαιיא:
τομαισθε τ: βεστομεσθαι :זה βαιτομεσθαι [| τε}] : είονεαςέδνε 
ἘΠῚ ἐστιν] ἐξ έπανω τοῦ πρίονος )%1/25 | ἐσρηλων Β] εζρηλων 
ἣν; ἐσρηδων {Κ: 22477/08 112: εσδραηλων 6]ו : ἐσραηλων |: 
εσδαηλων 6: εἐσδριλωμ 7: ἐσερηχων 4: ἐσεχήρων ἃ: קא 
(-ρεχ- νἱ זי : ἐσδρηλωμ א τεῖ! : 7ααγεεὶ 855. | סוזה κατα---δωθαειμ. 

 - 19] + μεγαλου )/11/58 | δωזסש |  τοῦ 15--πλησιον 5ל | סות
04+₪[ δοθαειμ 66%[ : כק// ו/ 1/* 

 :  διακατασχειν διακατέχειν (-χων Ρ) Νάρροזח  λέγωνחו 7
τον κατέχειν τὸ | ἡ εἰσοδοτ] οδος 5: μία 3675 | εἰς τὴν ιουδαιαν) 

 |  | ἐνχερω:} εὐχαιρος ὁ: γαείϊε 11" | κωλυσαι τὰז  ἰοὺυδαίαςדפ
ἀντον דסטו 5)% 0" | προσβαινονταιἾ προβαινοντας 5ז"פצ : 
ἀναβαίσονται )% 8" > προσαναβαινοντας οἷ : βαινοντας τὰ | τῆς 
προσβασεων οὐση:} סוטה τὴ: ἀναβασεως )% 31" | οπὶ τῆς 2% 5 | 
προσβασεω προβασεων :זתזפ! ἀναβασεως 5": 
ΑΜ’ σεεΐονν | εν] εἰν 0% | סוזה τοῦ: πάντας 57 

₪ καϑα συνεταῖεν αὐτοιεἾ ουτων ἂρ | καθὸ \1/"" | סזח αὐτοῖς 
 54 [0 19---μεγαν] οπὶק : ὁπ */1גו(: [( 5 | ἰψακειμור

ὅπερ: סזח) 6 μέγαν 71} | και 15] + προσηυξατο 70(86ע)-)'* קזח כז[) | 
ϑημον λᾶον ΔῸ | οἵη + 1*--)0( ισραηλ 6קזח | εἐνεκαθηντο )% 

9 2,900 | ἀνεβοησεν ΝῸν: ἐβοησαν 5 | πας ανηρ] וו 
  καιקז  οἵα ἀνὴρ ΓΈ 8 | ον ἰσραηλν | προῖ τὸν θεονἾעי:

προσηνξαντο (“ἕατο ὉἼ \ > αὐ קיח וו 78256: סה 4" | (οπὶ 
ἐν (1ו)--"ו ἐσέσον 71} | ἐν ἐκτενεία μεγαλη 157] סוח ἐν ק (κ 6א γ): 

 :13 [066 1/\ו\] תסח  6 | ἐγαπειγουσανו
«τάπεισωσαν 5) | (| 5 | σαν] קז ταν γυναίκαν αὐτῶν καὶ זה | 
ἐν ἐκτένεια μεγάλη 15] ἐν νηστεία μεγαλη 5-*(סזה ἐν) 0) 8 : 
μναἱάε μαϊαε 4 τ זה 5." ἀρὶπερενΈ 



 ΙΟΥΔΕΙΘ צץ 7

ι4 14καὶ Ἰωακεὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ πάντες οἱ παρεστηκότες ἐνώπιον Κυρίου ἱερεῖς, καὶ 8 
λειτουργοῦντες Κυρίῳ, σάκκους περιεζωσμένοι τὰς ὀσφύας αὐτῶν προσέφερον τὴν ὁλοκαύ- 

  τωσιν τοῦ ἐνδελεχισμοῦ καὶ τὰς εὐχὰς καὶ τὰ ἑκούσια δόματα τοῦ λαοῦ, 15 καὶ ἦν σποδὸςו5 )16,17(
ἐπὶ τὰς κιδάρεις αὐτῶν" καὶ ἐβόων πρὸς Κύριον ἐκ πάσης δυνάμεως, εἰς ἀγαθὸν ἐπισκέ- 

ψασθαι πᾶν οἶκον ᾿Ισραήλ. 
1 τ Καὶ ἀνηγγέλη ᾿᾽Ολοφέρνῃ ἀρχιστρατήγῳ δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ διότι οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ παρεσκευά- 
σαντο εἰς πόλεμον, καὶ τὰς διόδους τῆς ὀρινῆς συνέκλεισαν καὶ ἐτείχισαν πᾶσαν κορυφὴν ὄρους 

  ὑψηλοῦ, καὶ ἔθηκαν ἐν τοῖς πεδίοις σκάνδαλα. 5 καὶ ὠργίσθη θυμῷ σφόδρα, καὶ ἐκάλεσεν πάνταςב
3 τοὺς ἄρχοντας Μωὰβ καὶ τοὺς στρατηγοὺς ᾿Αμμὼν καὶ πάντας σατράπας τῆς παραλίας, 3καὶ 

εἶπεν αὐτοῖς ᾿Αναγγείλατε δή μοι, υἱοὶ Χανάαν, τίς ὁ λαὸς οὗτος ὁ καθήμενος ἐν τῇ ὀρινῇ, καὶ 
τίνες ἃς κατοικοῦσιν πόλεις, καὶ τὸ πλῆθος τῆς δυνάμεως αὐτῶν, καὶ ἐν τίνι τὸ κράτος αὐτῶν καὶ 

4 ἡ ἰσχὺς αὐτῶν, καὶ τίς ἀνέστηκεν ἐπ᾽ αὐτῶν βασιλεὺς ἡγούμενος στρατιᾶς αὐτῶν, 4 καὶ διὰ τί 
κατενωτίσαντο τοῦ μὴ ἐλθεῖν εἰς ἀπάντησίν μοι παρὰ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν δυσμαῖς. 

5 "Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ᾿Αχιὼρ ὁ ἡγούμενος πάντων υἱῶν ᾿Αμμών ᾿Ακουσάτω δὴ λόγον ὁ κύριός 
μου ἐκ στόματος τοῦ δούλου σου, καὶ ἀναγγελῶ σοι τὴν ἀλήθειαν περὶ τοῦ λαοῦ ὃς κατοικεῖ τὴν 
ὀρινὴν Ἱ ταύτην πλησίον σοῦ οἰκοῦντος, καὶ οὐκ ἐξελεύσεται ψεῦδος ἐκ τοῦ στόματος τοῦ δούλου + 6 

5 σου. 56 λαὸς οὗτός εἰσιν ἀπόγονοι Χαλδαίων" 7καὶ παρῴκησαν τὸ πρότερον ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ, 
ὅτι οὐκ ἐβουλήθησαν ἀκολουθῆσαι τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων αὐτῶν οἱ ἐγένοντο ἐν γῇ Χαλδαίων. 

15 ἐπισκεψασθε Α 
8 ορεινη ΒΒΡ | πολις \ 

14 λιτουργουντες ΒΊΑ 
  ορεινης ΒΆΡ | συνεκλισαν Α | ετιχισαν ΒΑ | παιδιοις 6ן \

5 ορεινην ΒΆΡ 

 3 א 56-ו - תת קזפטצ ו (07 )1%

] | ₪[ αἱ צץ | זס 19] קז τι 206]!(שו6)א | αὐτων 19[ αὐτου ] | 
 " αὐτῶν 3כסף( 45 | και 45--αὐτων 29--6עזשש 3% וכ  καὶסתנ

 (סוה | %  αὐτῶν 29סומ |  29---ἰσχυ9] 20/09/05 1007/00/0: 4צ | דס
καὶ 5%--םעזשש 3% 71) | η] ΡΓ τις ז: 00וז 6א ἐ ג: סוג 5" | א 
6-----βασιλευς]} «εἰ φεεῖς 05/ γέχ 9.5 | סב ἀνγεστήκεν ἐπ᾿ עז שע זה | 
ἀνεστηκεν) καθεστηκεν 8: ₪060 ]ףא6ש וג | 6 שד שש כס βασιλεὺς 
 סמ (?4/: + 06]םש :ΡΥ 0 Α [6 απ Κινξ | βασιλευ9ח] | 55
 קז { 555)00( | στρατια5םטזשש  ἡγούμενος στρατιὰςסוב | 4
της ]: στρατειας. :1('ז\) στρατηγιας קז) της Κ) 06]אוש : σατρα- 
 צץ 7605

4 κατενωτισαντο--ελθειν}] οὐκ ἡλθωσαν τὴ : = 72070 0100107707 

3 | κατενωτισαντο] κατεγνωσαντο 06]|א | εἰσελθεῖν גז[ | μοι 
 [ παρα---δυσμαις ἀρ | εν δυσμαιςסוג | ! μον 5 ταὶ/א םזגפט] 13
010700 31} 

5 προς שטזש [סטזסש 1% | αχιωρ] 402/00 5 | סוזה 0 τ ἀρ | סו 
παντων 0/51/58 | υἱων] כז των *00/0%(1בקז5 | 6 כ'מגפ | 

 [1 | μου]06ץ(\0ךץ0ט)א  μουןכספ(  αἀκουσατω---σοὺ 3% τὰ | λογονסמ
ἡμῶν 1% | στοματος 19[ כז τοὺ 1% | δουλου 19] παιδὸς ]% | σου 19] 
αὐτου )1/*%8 | סומ καὶ 29--שסט 3% ἀρ | αναγγελλω ] | του 
λαου] ןכז דסטזסע ז : + זסטדסש ΑΝ 006)טצוא 073530". | ος---οικουντος} 
φιΐῖ 1000010701 200 τιοίαμα 3" | τὴν [|:049--0ואסטעד 8 
"πορίαμα ἰδία ΞΕ) | κατοικη ὁ | τὴν סקש מש ταυτὴν}] )ספ σου 
29 {Κ : εν τὴ ορεινη ταυτὴ Ὁ | ταυτην---οἰκουντος] 2002/020/63 60 | 

οἰκουντος} οἰκουντες ץ: סמג 0/5808 | סמג זסע 3% 60(1] | זסש 
δουλου σον 29] μου צ | סמ του 4% Ν | σου 39] +0? 1/ 

6 ὁ]  γαρίκ | ἐστιν "*/253א00%ק | ἀπογονοι] ο ἀπογονος 
{Κ: απαγομενοι 00: 6 φγορενεές 5: ἐδ ψε)16γ6 | χαλδαιων] 

  Κקז "א
7 καὶ] [זס ]קא; 1 τω ὁ | סתג τὴ ἄρ | μεσοποταμια] 

μεσσοποταμια ἃ: + «ϑγγέαφ 3" | οτι] φεογεΐανε δγρῸ 3.) | εβουλη- 
θησαν 133.14 508[1[ βο εχ ססוצ 5)010( : ηβουληθησαν τε}] | ακο- 
λουθησαι] επακολουθησαι >: ἀκουσαιν: 0000070 1/5: «οἰεγε 3.5} 

 [ οἱ--χαλδαίων ἀρ | εγενοντοא | סמג  οἱ---(8) αὐτων 1%סממ
+ 6/0000 1%5 | εν γη χαλδαιων [ סוזה Καὶ : + 00707 31" : + 000071- 
9 3 

7-2 51 

 [  ιωακειμתג  καὶ 19---κυρίου 71) | καὶ 19] εἶπεν(סומ 14
ἰακειμ :כ ελιακειμ 1/951((א0)א | οὐ 0 μεγας 5. "3 | סמ 
πᾶντες---κυριου ἂρ | παρεστηκοτε!}] אס ומ( ]ות צ: ה 
{Κι | ἐερεις--κυριω] αἰεῤγαεεαδαρίμν קו 1/9: סב 5 | 
 : Δαסה [ 4/ | καὶ 39סמ [1 6 | καὶ 39---κυριωז: סח  οἱכז ]460669
 : οἱ λευιται ἀρאטקוש]  | 06 λειτουργουντες\6טוזשו ₪₪גו"'8 +
 - ἔπιβ | περιεסו :₪  ΡΥ τωאטקוש] ]  οἱ 29 )5סמ | .86 70000502
ἕωσμενοι σάκκους 531" | περιεζωσαντο 1% | (ὁπ) τας οσῴυας 
αὐτῶν 71) προσεφερον} ΡΥ καὶ וש 55 : προσφεροντες 531," την--- 
ενδελεχισμου] (ολοκαυτωσεις 71): ἀοίαεαμείοναία 1/" | ολο- 
καρπωσιν τηϑῖ | τοὺ ενδελεχισμου] ἐμεέαρέΐαε 15 | ενδελεχισμου) 
ενδελεγχισμου ἢ: ενδελεχισμενου [8 | סב καὶ 4ὅ--λαου 53,5 | 

 [  (Ὁ | δοματα] δωραסזה : τὰς 29 71) | εκουσια] 20/0200/6 1/2(סזמ
 [ | κιδαρειΞתג 0 ὃ εχ ν ἢ: σπονδοςח080:] | ( ἣν 71(סות 15

κι 1מ ]ומ 18 : κιδαρειας ἢ : κηδαρεις ₪ : κυδαρεις τὴ | 6800שש ἀρ | 
 |  δ) 00/0)010( 425(-זסש  εκ--ταγαθον ἂρ | δυναμεως} + αὐτῶνסות

εἰς---ἰσραηᾺλ] ἐπισκεψασθαι παντα οικον ἰσραὴλ εἰς ἀγαθὸν 05 | 
παν [":1141א*הז τὸν πανταὰ [: παντα (0טו)1(ל'פז*! ז6]| 3/9 : 

 ₪ סה
τωקז  ολοῴφερνει Καὶ | ἀρχιστρατηγω]כ |  ανηγγελλειצ 1 \ 

της 5008 |כז   δυναμεω:] (טטשסטק 71 δυναμεωςסות ) | ἀρτὴρβ 
οὐ Απὶ | καὶ 29[ κατα 5* |45 | סוג  | ασσουρ] «“4::γγίογεοε 

υψηλου]010(1)0)וא | סקסטצ  ετειχισαν] ετειχέσαντο6ז |  συνεκλησαν 
του τ | εθηκαν]07707 0000750770 31,555 : טק 31, | טקסט  ןכז  

πεδίοις %5טק6ויפסצ .\) : כס(  εθηκα .4* (ν 

2. οργισθη *מ"גצ | θυμω] סו ἀρτηρβ: + ολοφερνης 831555 | 
οἷὴ παντὰς 1% 0285 | αμμων] כז υἱους ,4*: νων ἀμμὼν (αμὼν 

 --- σατραπας(סונה | ", καὶ 45---παραλίιας 501232סמו |  Νἀρτωρβϑזה5*)
(3) μοι 71) | σατραπαΞ] כז τοὺς 0(₪%צפוא : τους ἀρχοντας σατρα- 

  νד
8. οι αὑτοις---χανααν ἀρ | ἀπαγγείλατε 06)|ץא | δη] δει Ὁ: 
  μὰνא  5 [χανααμ {3.5 | τιςא  οἱכז [ 511073 | νιονסמג

 - | εγמש  οὐτοςסטדסצ 5: סה  0 καθήμενος} 0 ἐενκαθημενοςסטזספ
  | αςג  καὶ 29---πολεὶς ἀρ | τινες ας] τιναςא40ןוששספ 1% | סומ

κατοικουσιν πολειΞ5] αἱ πολεις ας κατοικουσι Ὁ : αν σαν αἱ πόλεις 

ν 



Υ 8 ןסצ 0 

Β 3ϑἐξέβησαν ἐξ ὁδοῦ τῶν γονέων αὐτῶν καὶ προσεκύνησαν τῷ θεῷ τοῦ οὐρανοῦ, 066 ᾧ 8 

ἐπέγνωσαν" καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῶν θεῶν αὐτῶν, καὶ ἔφυγον εἰς Μεσοπο- 

ταμίαν, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ ἡμέρας πολλάς. ϑκαὶ εἶπεν ὁ θεὸς αὐτῶν ἐξελθεῖν ἐκ τῆς 

παροικίας αὐτῶν καὶ πορευθῆναι εἰς γῆν Χανάαν" καὶ κατῴκησαν ἐκεῖ, καὶ ἐπληθύνθησαν 

χρυσίῳ καὶ ἀργυρίῳ καὶ ἐν κτήνεσιν πολλοῖς σφόδρα. "“ καὶ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον, 

ἐκάλυψεν γὰρ τὸ πρόσωπον τῆς γῆς Χανάαν λιμός, καὶ παρῴκησαν ἐκεῖ μέχρις οὗ διετρά- 
φησαν" καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς πλῆθος πολύ, καὶ οὐκ ἦν ἀριθμὸς τοῦ γένους αὐτῶν. “" καὶ 

ἐπανέστη αὐτοῖς ὁ βασιλεὺς Αἰγύπτου, καὶ κατεσοφίσαντο αὐτοὺς ἐν πόνῳ καὶ πλίνθῳ, 

ἐταπείνωσαν αὐτοὺς καὶ ἔθεντο αὐτοὺς εἰς δούλους. "5 καὶ ἀνεβόησαν πρὸς τὸν θεὸν αὐτῶν, 
καὶ ἐπάταξεν γῆν Αἰγύπτου πληγαῖς ἐν αἷς οὐκ ἦν ἴασις" ("καὶ ἐξέβαλον αὐτοὺς οἱ 

Αὐγύπτιοι ἀπὸ προσώπου αὐτῶν. ᾿3καὶ κατεξήρανεν ὁ θεὸς τὴν ἐρυθρὰν θάλασσαν 

(9) 

 )19( ןז

12 

(ι18) 
13. (ι2) 

ἔμπροσθεν αὐτῶν, "" καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς ὁδὸν τοῦ Σεινὰ καὶ Καδὴς Βαρνή" καὶ ἐξέβαλον 14 )14-16( 

εξ πάντας τοὺς κατοικοῦντας ἐν τῇ ἐρήμῳ, ᾿ϑκαὶ ὥκησαν ἐν "γῇ ᾿Αμορραίων, καὶ πάντας τοὺς ᾿Ξ. (0) 
᾿Εσεβωνείτας ἐξωλέθρευσαν ἐν τῇ ἰσχύι αὐτῶν" καὶ διαβάντες τὸν Ιορδάνην ἐκληρονόμησαν 
πᾶσαν τὴν ὀρινήν. "δ καὶ ἐξέβαλον ἐκ προσώπου αὐτῶν τὸν Χαναναῖον καὶ τὸν Φερεζαῖον καὶ 
τὸν Ἰεβουσαῖον καὶ τὸν Συχὲμ καὶ πάντας τοὺς Γεργεσαίους, καὶ κατῴκησαν ἐν αὐτῇ ἡμέρας 

6 

(:) 
11 εταπινωσαν Β" 

17 μεισων 5 

 - καὶ 29 ,\* |επαסב | ( καὶ χ5---αὐτων 25 71(סות | 3/5 00
ταξεν Ὑην} קו 051 1076 ἑέγγα 11< | επαταξεν] ἐπαταξαν ΝΙ: 
παταξον Αὖ: -Ὁ ל 27/0? 3.0 | γὴν ΒΗ7ΡΥ πασαν 1) חם כ[ : 

  ενכז [ ΡΥ ογρρρθη; 3011275 | πληγαι9עש||:  πᾶσαν τὴν ΑΝΒקז
1% : πληγὴς Ὀ΄: πληγὴν ἃ | סה εν ₪ | αἱϑ] ἡ αὶ | סה οἱ αἰγυπτίοι 
3/ | απὸ προσωπου] ἐχ ἐε77γα 5 

18 κατεξηρανεν] εξηρανεν ἂρ: εξηραν τὰ : ἰοίεέξ 1/" | τὴν 
ερυθραν θαλασσαν [ 607700770 7,671 3.5 | (εμπρόσθεν αυτων καὶ εν 

616005 σημειοις 71) 
14 (εισηγαγεν 71) | )609--)15( ορινην} και εκληρονομησαν 

Τὴν γὴν ταυτὴν 71) | εἰς [ס80ש 271 »ηογεέδη; 31551: ἐμ ועשו 
γος 85 | οδον} τὸ סזמ) Κν) ορὸς οἰ κῖννν | του] זס ἧϊκννν: 

 [ καὶ καδης βαρνὴ ἀρ | και 25סזה | σιναειν Ὁ [ | σειναסמו 06]זמ
 ( καδδης 6% | βαρνὴץ:  Ξ6δπι | καδη2} ΡΥ ενעת( של 3.5( לשש

βαρηνὴ 6: οἵη 85 | εξεβαλε 06]א 01/5 | τοὺς κατοικουντας 
 ג  τῇסה | *8 .50 18

 :%  οσοι οὐκ ἡσανץ:  καὶ 19 1 | ὠκησανἹ οὐκ σανסוג 15
 : דף וג  λαδὲίαδαρι 88. | εν Ὑη} ενקא  31" > ὀριγιθςקוסקו[  φιεὶסלול

γὴν 5 | 60 קש [ ἀμμοραιὼν ἄργνν : ἀμμορραιὼν 6: ἀμορραιω 5: 
αμωραιων | | εσεβωνειτας} ἐσσεβονιτας (σεβ- %* ( % : ευσεβοντας ] : 
ἐσεβων וגץוא3ש|[506.. : ἐν 6068₪ש (εσσ- δὴ) כז | εξωλεθρευσαν] כז 
και παντας סזה) 2( τους γαβαωνιτας ש 6א) ν Ὁ) Ὁ: ΡΥ καὶ παντας 
  καὶ βασανιτας {κῇ}}}: εξεβαλον ἄρτηρβ | οἷν εν 29---αὐτωνקז :5
ἂρ | סמו εν 25 ]% | [וטאשו γὴ τὰ | πασαν] כספו ορινὴν )% : סה 

611/" | ορινην} γην Νάρθιηρ5 
16 εξεβαλλον 6 | סב εκ προσωποὺ αὐτῶν ומ | 6א ΒΑΒΙυ] 

 | 20%המק  καὶ 2%סו | 60 4, [5 χαναιον 8:(טג0)  απὸ Ν 6[1דס ז:
καὶ τὸν 25] סמ 0: סמו καὶ והק8/: סמג( τὸν ΝῚ | καὶ τὸν 
συχεμ )קס γεργεσαιοὺυς 1: סת καὶ τὸν ἃ: סמג καὶ זחק4,י% | 
τον 45] τοὺς Νρβ | συχεμ] αχεμ ] | καὶ βμ0---γεργεσαιους] 
(γεργεσαιον 71}: εἰ Οεγρέσαεμνε 15: סה πάντας τοὺς 1 | γερ- 
γεσσαιους % | סזמ) και ὅ5---πολλας 71) | אסד שא משש [ κατωκησεν 
ἀρ: κατεσκηνωσαν |] | εν αὐτὴ ἡμέρας] πολεὶς τὶ | ἐν αὐτὴ] 
ἐρεὶ ₪ | =[ ἐπ᾿ ἢ 

177 εωφ] ὡς τὰ: Ἔου 5. | ἡμάρτανον {Ἐκ 35. | ἐνωπιον] ἐναντίον 
 ] | {μετ 19יי"  8: οἵ ἐγαμέב αὐτῶν 9כסא( [ 6" | ηνזה זסש | 6
ἐπ 51 | ומ סז(--60זוע 71) [ θεὸς 13/4/00 [ 0 060% αὐτῶν :הר עי%] 

 סב  αὐτῶν 257גאז |  + μισὴ τὰכז  | μισων] ρὲ 0|שז  אש  ὁקז
 חיי  ἐστινוה | 1/5

2 

πολλάς. 17 καὶ ἕως οὐχ ἥμαρτον ἐνώπιον τοῦ θεοῦ αὐτῶν, ἦν μετ᾽ αὐτῶν τὰ ἀγαθά, ὅτι θεὸς 7 
λειμος Α ||μεχρι Αזס  

 5 οἰκησαν 5 | εσεβωνιτας ΒΡ | εξωλοθρευσαν ΒΡ | ἰσχυει 2*5 | ορεινην גל
8 γοναιων Α 

  ΒΡשו 14
9. κατοικῆσαν 5 

ΒΑΝΘ0-")-πιρτγξαν ν (Π]Ἐ 3» 9 
8 εξεβησαν [13ג καὶ ἀνεβησαν 06[: αλλ εξενευσαν )%: 50 

  καὶ ΑΝקז : 4/25: 4 γεϊέσιφμεγιε 45: +6 5תם
6 ₪ | εἰ] εκ της 500% | *ךאץ6ש ( | {και 19] αλλα 71) | סב 
τῶν | οπὶ τὸν ουρανου θεω 0225 | סזמ) θεω ש ἐεπεγνωσαν 11( | 
θεω τ] 90]: סה 5%8/= | ₪[ (ως 44): ον ]: סת ה | 6 - 
προσωπτουΐ ἐξεβησαν εἴ οδου}»  εξεβαλον εἐξεβαλλον ἢ : εξεβαλαν 
Ε΄: ἐξεβαλεν ἀΓ(β εχ [ש58₪ | םטזסש(*]ג 1 αὐτὸν | | (οπὶ 
ατο--αὐτῶν 1% 71) | εφυγον εξεῴφυγον ]% | | ηἡμερας πολλας] 
"πεῖς םקוו4ו 8," : (סזה 44) 

9 {και τ5---πορευθηναι εἰτα ἀαπηγαγεν 71 | και 19] μεχρις סש 
44( | εἰπεν] 5כו 50 Α" > (ὁ 05 50} 35ז 6 1101( : + αὐτοῖς 1% 21/8 | 

 | 06 + αὐτους Ὀάρτηρϑβ\606ש] | ) (οπὶ 44זמ:  15] αντοῖςםטדשש
),,[ απὸ 44( | סמ αὐτων 2" 1% | Ὑην}] קז τὴν ἔκ: סמו 8] | 
χάγααμ ]* | καὶ 35] ΡΥ και ηλθὸον Ὁ | χρυσιω ןכז εν τὴν : χρυσίου 
ΓῚ καὶ ἀργυριωἿ και ἀργυρω "צץ : καὶ ἀργυριου ): οτὰ 4/" | (οπὶ 
καὶ 6* 136) | οἵα ἐν "/4כ(וחז | κτησεσι % 

10 καὶ τ --λιμοιῖ ἐγένετο δε λιμὸς (λοιμ- (זמ μεγας εν ὙὝη 

 και κατεβησαν ( προσωπον τῆς γῆ: 55זס Ἔκαι ἐκαλυψε) רעב
(ταρώκησαν 71} εἰς αἰγυπτον (71)0קוחקפ | το---λιμοθ] ο λιμὸς דס 
πρόσωπον דדו γη: χαγααν 5: χα»: γαείενι ἐεγγας 020000020 31," | 

οἷν γὴν Γ | χαγααμ ]* λιμοιῖῇ כז ο ]% | {(παρωκησαν] κατω- 
κῆσαν 71) [| "סזמ 646% ו {κ {μεχρις [סש και {Ἐκ 85 | διετραφησαν 
διαστραφησαν νι: לו 4" : (οτὰ 71) | סזה) ἐκει 29 71} 
πολιν πόλλοι 74} | καὶ ,5---αὐτων] αναριθμητον τὰ | τοῦ γενοῦ: 
αὐτῶν | סזמ 71{: סות) τὸν γεγους ₪/": סזח του 5 

11 ἐπανέστη --αἰγυπτου] ἐπανεστησαν ἐπ αὐτοὺς οἱ αἰγυπτιοι 
ΚΞ: κεῖσ ἐσὲ γα 1001 ו ἐδ έε קשקוו/וונ 46 עי | 
ἕστο καὶ 1 --“πλιγθὼ (ךו | κατεσοφισαντο---αὐτους 15] εταπεινωσεν 
ἀὐτόν! ἐν πόνὼ καὶ πλιγθὼω τὰ | κατεσοφισαντοῖ κατεσοφισατο 
Αϑθδερρ-ΥΈ : »γαδαμί ἘΜ: ορῥγεηεγ ἐὸν εἰ φγαμαμον 2 
ἘΣ | ἀντον: 15} αὐτοῖν ὁ": αὐτῶν δ: + καὶ εδουλευσαν αντοις ]% : 
+ δ קורו ἐοὶ 5 | ενἾ ורגצוא[קז או /\1466 | πονω] πηλω % 

 | %[  | τλισθω) ρὲ ἐν οεἶϊγννν > ἐν πλινθοις Ὁ: ἐν πλινθίαעי
«τατεινωσα»͵ קז καὶ ΓΚΈ Ξ: ἐταπειγωσεν ΑΟΡἸΟΝΈ | καὶ ετα- 
πεσωσεν "5(.צוא-) א! קש | αὐτοῦν 10] זס πληθοι αντων ]% | 
οἷα καὶ ἐθεντο ἀντόνε שק | 60476 /\!>*'הפטל 1" | םעזסשו 3"[ 
Ἐ καὶ ἐν πόνω καὶ ἐν πλιγθω ἐταπείνωσεν αὐτοῦ! καὶ 606ד0 טזסטו 

 “ | δουλουε δουλείαν ΓΚΈל*
12 ἐβοησαν דחז\) | τὸν θεὸν *םטזש (κυριον 71}: קיוו 
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 ι8 μισῶν ἀδικίαν μετ᾽ αὐτῶν ἐστίν" 15076 δὲ ἀπέστησαν ἀπὸ τῆς ὁδοῦ ἧς διέθετο αὐτοῖς, ἐξω- Β רו Ἐγ} ΨῸΨ ΡΟ ὙΕ ו <
λεθρεύθησαν ἐν πολλοῖς πολέμοις ἐπὶ πολὺ σφόδρα, καὶ ἠχμαλωτεύθησαν εἰς γῆν οὐκ ἰδίαν, 
καὶ ὁ ναὸς τοῦ θεοῦ αὐτῶν ἐγενήθη εἰς ἔδαφος, καὶ αἱ πόλεις αὐτῶν ἐκρατήθησαν ὑπὸ τῶν 
, ίω 19 \ - ἐπ. , , Ὁ \ 8 י Ν᾿ «δ , έ , - ὃ = Φ 19 ὑπεναντίων. 19καὶ νῦν ἐπιστρέψαντες ἐπὶ τὸν θεὸν αὐτῶν ἀνέβησαν ἐκ τῆς διασπορᾶς οὗ 
διεσπάρησαν ἐκεῖ, κατέσχον τὴν ᾿Ιερουσαλὴμ οὗ τὸ ἁγίασμα αὐτῶν, καὶ κατῳκίσθησαν ἐν 

 בס τῇ ὀρινῇ, ὅτι ἦν ἔρημος. 39 καὶ νῦν, δέσποτα κύριε, εἰ μέν ἐστιν ἀγνόημα ἐν τῷ λαῷ τούτῳ תר - 8 ἔ 20 αἱ “ δέ / , , , , י ₪ ₪ ,
καὶ ἁμαρτάνουσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν, καὶ ἐπισκεψόμεθα ὅτι ἐστὶν ἐν αὐτοῖς σκάνδαλον 

| )25( τι τοῦτο, καὶ ἀναβησόμεθα καὶ ἐκπολεμήσομεν αὐτούς" “1 εἰ δ᾽ οὐκ ἔστιν ἀνομία ἐν τῷ ἔθνει 

᾿ αὐτῶν, παρελθέτω δὴ ὁ κύριος, μή ποτε ὑπερασπίσῃ ὁ κύριος αὐτῶν καὶ ὁ θεὸς αὐτῶν ὑπὲρ 

(9) 

(23) 

)24( 

[ ):6( | 3: αὐτῶν, καὶ ἐσόμεθα εἰς ὀνειδισμὸν ἐναντίον πάσης τῆς γῆς. 23 Καὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο 

; ᾿Αχιὼρ λαλῶν τοὺς λόγους τούτους, καὶ ἐγόγγυσεν πᾶς ὁ λαὸς ὁ κυκλῶν τὴν σκηνὴν καὶ * 6 
| περιεστώς" καὶ εἶπαν οἱ μεγιστᾶνες ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες τὴν παραλίαν 
Ἱ (17) 48 καὶ τὴν Μωὰβ συγκόψαι αὐτόν 33020 γὰρ φοβηθησόμεθα ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ" ἰδοὺ γὰρ 

͵ )28( 4 λαὸς ἐν ᾧ οὐκ ἔστιν δύναμις οὐδὲ κράτος εἰς παράταξιν ἰσχυράν. 34800 δὴ ἀναβησόμεθα, 
  ):( εὀ καὶ ἔσονται εἰς κατάβρωμα πάσης τῆς στρατείας σου, δέσποτα ᾿Ολοφέρνη. τ Καὶ ὡςטז

κατέπαυσεν ὁ θόρυβος τῶν ἀνδρῶν τῶν κύκλῳ τῆς συνεδρίας, εἶπεν ᾿Ολοφέρνης ἀρχιστρά- 
-- 5 τήγος δυνάμεως ᾿Ασσοὺρ πρὸς ᾿Αχιὼρ ἐναντίον παντὸς τοῦ δήμου ἀλλοφύλων “ Καὶ τίς εἶ 

18 εξωλεθρευθησανἹ εξολοθρευθησαν ΒΡ: εξολεθρευθησαν ὃ | οὐχ 3*5 | ηδιαν Β"| πολι. \ 
2 αχειὼωρ Α || συνκοψαι 5 

ΒΑΝΘΡ-Ἡ)-τηρυβυννν( Γ)3Ὲ יי 5 

  λαλων Αאושק זמ" : קס( [ ἐγένετο ἄτηρ | αχιωρסוג 29
 | ) 2% 11ג | (סזת זסעצ--א ἀρ | λαλουντος 64(010ע6-8: סמו

καὶ 1%--אשד0(א0טעד65] 6ך/6ץ6דס γογγυσμὸς παρα των μεγιστανων 
καὶ πάντων των κατοικουντων ἀρ | סמג καὶ 25 66]-תגוש יי)[ | 
διεγογγυσαν )% | סמג 0 29 εν | κυκλων τὴν σκηνὴν ΒΝΘΌΒ] 

+ ολοῴερνου στηβ: κυκλω τῆς σκηνὴης ΑἸ(αἰά) [[6ז 1 | καὶ 39 
 8/5 | περιεστως} περιεστηκως [ ,45* τὶסמו : ο ₪8א 0*<5ת]

{κ|ν: παρεστὼς αὐτω 5: αὐτῶ πι8: סב 5* 1,** | εἰπὸν 60]אזמש | 
ολοφερνου] αὐτου φτὴβ | (οπὶ καὶ 59 ---μωαβ 71) | סתג העז 
53/2955 | κατοικουντες] κατοικουν ΑἾ | τὴν 25---μωαβ] 00 0 
Μοαό 4: | τὴν 295] γην וא | סומ[ καὶ τὴν μωαβ 33/" | סנה τὴν 
39 ἀρ | μωαβ] + βουληθεντες ἀρ | αὐτον] αὐτων % 

28. ου---υιων] 470070/65 Εἰ φιεῖς 2944 0104 3.5 = | οὐ] ΡΥ και εἰπὸν 
 |  γαρ 19 001656סה | . αἰχεγηγεί 865קצב : כז 40/0200 3/2 : כז קוו

φοβησομεθα 1 | απο] שחס 5: + προσωπου 06(]א 1 | ששש] קז 
τῶν זמ | (סוג ἰδου---ἰσχυραν 71) | 80ש: Ὑαρ] "076 000 31: 
καὶ γαρῚ] | λαο9] קו ο אא | εν ₪[ εγνω ] | εσται ἀρ | δυναμις] 
ἐεν αὐτω [ | סה οὐδε---(24) δη τὰ 

24 διο δὴ] αλλα (1ך) | αναβησωμεθα %01," | κατα- 
βρωμα ΒΌΓΚΙ] καταβρωσιν ΑΝΒ 16[[ | חששו τὴ στρατια 
{ττεια 0"1( א1/" | סמ|[06 πασης ]8 | στρατειας ΒΝ] 
στρατιας ΑΝΑΘ. +611 | סמג 6607076 ολοφερνη 1/9" | 560070 [ 
+ μου 8 

 ר] 1 κατεπαυσεν κατέληξεν [ | סב זשע συνεδριας---25 כ |
καὶ ΑΘ οθῃ)γαννν | ολοφερνης]ןכז  συνεδρια5] σκηνὴης ἃ | εἰπεν] 

ἀαρχιστρατηγος δυνάμεως ἀσσουρ ἀκρ | αρχιστρατ-קז 0 1 | סמג  
 ΡΥ [ἨΎΟΞ 0 4006/0156 | 8שש66ש5] כז της .420601(₪ו0)זמפט |

εναντιον---αλλοφυλων]מג: 42/2070 31" | [ ασσουρ] ασουρ 
οὐ 01005 1000 δέ »167-יש 075 07/0070  

παντὸς του δημου] παντων ₪:007075 4 לוס 312": (סה 71( |  
των Ὁ: των αλλοφυλων καὶ πρὸςכז  αλλοφυλων]סתג זסע (% |  

υἱους μωαβ 48: τῶν αλλοῴυλων και(סזמ ט)  παντας τοὺς 
(οπὶ ἐναντίον πάντων0קותק5  ἐναντίον πάντων των υἱων μωαβ 

2 
2 καὶ 1τ5--αχιωρ] קסזמ( ומ 8: סמו ΝὀῆΪν | סמו καὶ τῷ 

 :[  σὺק τὶ Καὶ | εἰ 15] 0%א*:  1 τις 19] τῆςהשותק95"/53

21 εἰ 8[ εἰ δὲ 5. | ονιδισμον 13* 

53 

> 19 κατωκεισθησαν Α | ορεινη 5 

18 ομὶ ης διεθετο ץ | αὐτοι2] αὐτοὺς 0*)010(: προς αὐτοὺς 
{κ | εξωλεθρευθησαν ---πολεμοις] 6/7207 594701 ἐγ 00/10 34 | πολλοι---- 
00080 [20710 2/0 1 | πολεμίοις τ | ἐπὶ πολυ σφοδρα] 

 19--(8ו0ש]  ηχμαλωτευθησαν ν | εἰςכספו  | ἐπὶ πολυסוח 6ק5
εν γὴ αλλοτρια ות(טוה) : ₪ ץליש 206 3/5 | εγενετὸ )% | סמ αἱ 
"6 | εκρατηθησαν εκ 50 5ץב 0: εκραταιωθησαν כ : αὐῤγελε»:- 
20/0700 1/5 | (εναντιων 44) 

19 τὸν 060ש] 070/00 3" | םטזשש 19[ αὐτὸν 0" | ανε- 
βοησαν 13 | סתב) εκ---εκεὶ 71) | εκ] απὸ % | סש 19[ ης εν | 

  : ρὲ δέ 2/0סגה  καὶ ΑΝΒכז [ | κατεσχον Βסוזה 66 הוק,"
3,5: εἰ קת[ ל 1/9 | (סוב οὐ 29--םטזשש 2" 71) | αὐτῶν 29] 
αὐυτω εστιν Κι: 82 | סתג]( 6שדוש+ καὶ 29 ץ | κατωκισθησαν)] 
007070 1 | ἐν τὴ ορινη] εἰς τὴν ὀρεινὴν דה | ορινη] 06 ( ( | 
οτι] οτε 5" 

20 καὶ 15] καν כ | δεσποτα] 00 7: סו 01015 | 
κυριεἾ + μου 025 | εἰ] ἡ πὶ | μεν] μὴν :6*1ס δη 6* | αγνοημα) 
ἀμαρτια τηξ(υϊ 4) 5  ἀμαρτανωσιν ]% | סוב 606--6טזשש) 71)} 
τὸν [060ש εἰρ»είρεοι 1": סב τὸν 6" | סמג καὶ 30---καὶ 45 τῷ | 
καὶ 30 ΒΑΝΘρΆ 5.7 סמ 6[| (38 3, ὅπ 5 | ἐπισκεψωμεθα 006* (10ט) 

 | ')  ἐστινזו ₪ | סזמ [ 71( | οτι(ןאקזטא/א; | (סתנ סז(--זסטזס
εν עז00] סמ₪ {κΚ: סמו ἐν צץ | αναβησωμεθα Ἰκυΐ | (και 
εκπολεμησομεν» εἰς 71) | εκπολεμησομεν] εκπολεμησωμεν 1\ * 4 

 61 :- πολεμησωμεν 0"[1*6ה א  : πολεμήσομεν[:ןכורגצ
21 εἰ δ] ιδου Α | ανομια] :כסף( םטזשש 19 ץ ανομημὰ ₪ | דש 

  εἷς 315 | αυτων 19] αὐτω Ὁ : τουτω 53030" παρελθατωטדטע 60/6
ΑΘΉΚε | סמ δὴ 410 *074,*י | κυριος 19[ μου 5206 - בו וא 3/5 : 
Ἕαυτου ]: + ק/0אצ 10/25 15 | νπερασπισὴ] υπερασπισει (-πιει 1( 
"ΕἾ: + עזשש 016(02250012) 95 | סוג 0 29--6ץ0עדו0ש ] | 
0 25---αὐτων 49] (αυτων κυριος 0 0605 71}: 77/25 ἴδιες 0000 0 
56 2: 002 0005 ἐλογνε δὲ 4/0000 ἐος 1: | סנה 0 20---και 19 
5 | 0 κυριος αὐτων] αὐτῶν κυριος Ὁ: סמ 0 ץ: סמג αὐτων % | סתב 
καὶ 19--םעזשש 45 055 | καὶ 19--שעזשש 39 218 507 1" | סו 0 39 
ΚΙ ὑπερ] περι ΑΝΏΚα | αὐτῶν 49] + πολεμήσει (-ση δ) Ὁ | εἰς 
ονειδισμον} εἰς 064805 50206]-תתוגוא : 79 (סהב.\. 34.) ἐγ γοῤε᾽ φεῦ 
3: | ἐναντιον---Ὑη9] πασὴ τὴ Ὑη ץ: סות 3. εναντίον} קז 
αντω Ὁ: εθνων % 

} 
: 
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Β σὺ ᾿Αχιὼρ καὶ πρὸς πάντας υἱοὺς Μωὰβ καὶ οἱ μισθωτοὶ ᾿Εφράιμ, ὥὅτι ἐπροφήτευσας 
ἐν ἡμῖν καθὼς σήμερον, καὶ εἶπας τὸ γένος ᾿Ισραὴλ μὴ πολεμῆσαι, ὅτι θεὸς αὐτῶν 

ὑπερασπιεῖ αὐτῶν; καὶ τίς ὁ θεὸς εἰ μὴ Ναβουχοδονοσόρ; οὗτος ἀποστελεῖ τὸ κράτος 
αὐτοῦ καὶ ἐξολεθρεύσει αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς, καὶ οὐ ῥύσεται αὐτοὺς ὁ θεὸς 

αὐτῶν" 3ἀλλ᾽ ἡμεῖς οἱ δοῦλοι αὐτοῦ πατάξομεν αὐτοὺς ὡς ἄνθρωπον ἕνα, καὶ οὐχ ὑποστή- 
σονται τὸ κράτος τῶν ἵππων ἡμῶν. “κατακαύσομεν γὰρ αὐτοὺς ἐν αὐτοῖς, καὶ τὰ ὄρια 4 
αὐτῶν μεθυσθήσεται ἐν τῷ αἵματι αὐτῶν, καὶ τὰ πεδία αὐτῶν πληρωθήσεται νεκρῶν 
αὐτῶν" καὶ οὐκ ἀντιστήσεται τὸ ἴχνος τῶν ποδῶν αὐτῶν κατὰ πρόσωπον ἡμῶν, ἀλλ᾽ 

ἀπωλείᾳ ἀπολοῦνται, λέγεε ὁ βασιλεὺς 4 Ναβουχοδονοσόρ, κύριος πάσης τῆς γῆς. εἶπεν (48) 

86 "γάρ- οὐ ματαιωθήσεται τὰ ῥήματα τῶν λόγων αὐτοῦ. 5 σὺ δὲ Αχιώρ, μισθωτὲ τοῦ ᾿Αμμών, 5 
ὃς ἐλάλησας τοὺς λόγους τούτους ἐν ἡμέρᾳ ἀδικίας σου, οὐκ ὄψῃ ἔτι τὸ πρόσωπόν μου ἀπὸ 

τῆς ἡμέρας ταύτης ἕως οὗ ἐκδικήσω τὸ γένος τῶν ἐξ Αἰγύπτου" ϑ καὶ τότε διελεύσεται 6 6 (Ὁ) 

)65( 

σίδηρος τῆς στρατείας μου καὶ ὁ λαὸς τῶν θεραπόντων μου τὰς πλευράς σου, καὶ πεσῇ ἐν 
τοῖς τραυματίαις αὐτῶν ὅταν ἐπιστρέψωσιν" 7 καὶ ἀποκαταστήσουσίν σε οἱ δοῦλοί μου εἰς 1 

τὴν ὀρινὴν καὶ θήσουσίν σε ἐν μιᾷ τῶν πόλεων τῶν ἀναβάσεων, ὃ καὶ οὐκ ἀπολῇ ἕως οὗ 8 
ἐξολεθρευθῇς μετ᾽ αὐτῶν. 9 καὶ εἴπερ ἐλπίζεις τῇ καρδίᾳ σου ὅτι οὐ λημφθήσονται, μὴ 9 

το Καὶ τὸ 
3 αλλα 5. | οὐκ 5 

6 αὐτων] שעד 510 τὰς 139% | επιστρεψω 339 
 7606 5|00ז0 9

 (ד)

του ποδὸς 5 | [ףששש ΡΥ των ποδων Α | סתג απωλεια ]% | 
ο βασιλευς] )ספ ναβουχοδονοσορ 542: סה ]%4/98 | ναβου- 
χοδονοσορ] ναβουχοδονοσσορ ὁ: ναβουχοδονοσωρ 1: + παταξομεν 
αὐτοὺς ὡς 0ע0ש ενα καὶ οὐχ ὑποστήσονται των αἱμάτων καὶ 0 
πεδια αὐτων πληρωθησονται των νεκρων αὐτῶν και οὐκ αντιστα- 
θησεται τὸ ἰχνος των ποδων αὐτων κατα προσωπὸν ἡμὼν αλλα 
απολουνται λεγει ναβουχοδονοσορ ἴ | κυριος Βἢ7 ΡΥ 6 ΑΝΘ 1611 | 
πασὴ 2 | סמג εἰπεν---αὐτου תג | סות εἰπὲν γαρ ᾿κ 86 | [סש ΡΥ καὶ 
ΝρΥ ΊΞ3Ε 555: ךכש οτιὶ 3": καὶ ουχι 8: ουχι + | ματαιωθησονται 

  μέγδα 07905 0735 | των λογων τὸν λογον-6טזסט] -06 [τα 3%(]א]ץא
ἢ: τοῦ στόματος 50: ογὶς 4/*" | αὐτου] 0 6א ὦ ]: μου 66][טוא 3. πὶ 

5. μισθωτε] ε :6צ ₪4 ז μισθωτα Ν : μισθωτος 1 [ ומ του זה | 
αμμων}] αμὼν ₪5: ἀμμου Ὁ | 09[ ὡς 8: 0 τὴ | ἡμερα] ἡμέραις 

θ΄ 51 | αδικια97 κακιας ἃ | סת σοὺ ]% | οὐκ οψη ετι] )סטאז 
οψη 1: φ[αγερέγις σε» 2" | ετι )ןכספ μου 8.5: ἐπὶ ἀρ: οὔ 5 | 
του προσωποὺυ | | ταυτὴ9] ₪ 5ῈΡ γὰ5 ΑΚ | τὸ γενος των] 000 0% 
ϑέρτς 1/9 | τωνἹ דס τ: -αναβεβηκοτων {ΞΕ 86: סוול ואז 
6:11 6% - 

6 εισελευσεται )% | οἷ ο 19 Ὁ | στρατειας ΒΝ "515 στρα- 
τηγιας ἃ: στρατιὰς 1(*'ז* ז6]] | (סתג\/ καὶ 29-- וסט 29 71) | 0 

 | ' μου 0שסש] | ₪  εἰς ]8: εἰςןכז [ 67 | ταςסמ : λαγιεέα 3125ג\שטפ]
καὶ 39] כז εορηρεί 39 | εν} [קמ 1" | דס ταῖς *5%א 

 [" επιστρεψωσιν Ὧι | επιστρεψωσιν Βע6/ם]אזמ-5 | סת סזשע
ἐπιστρέψω 1399 1א 5 סתממ\/ 6% 

'7 καὶ 19--)0( μου] ₪ εἐλαλησα γενήσονται τὴ [ ἀποκατα- 
στησουσινἾ] αποκαταστησωσιν [ὨΚῪ : 0000000000 11" | σε 19} εν τὴ 
σήμερον 1% | οἱ---σε 29] ὈΪ5 פסז 13* : סזמ 6 | μου] + 20006 3/8 | 

 6ץ-- | 6 σὲ 425 8]|א | סתג στησουσιν : %[ 0 θησωσιףשסטשוש]
αναβασεων | 170 5007300770 007000 (ἐδ ἐἕέμς 5) 1/8105 1 | τῶν 
πολεων πολει % 

| εξολεθρευθης μοϑὶ 8 ουκ---εξολεθρευθη2} 005007103 Ὧι 
αὐτῶν {Ἰκ | טזשש] טזש 6א ס0זז 0* 

  ἂρ | εἰπερ] ἐπεὶ ]% | ελπιζης Ὁ 1סזמ !0(טמה ססומממה 9
συλλημφθησονται זטו![06\/ | συμπεσατω ט%]\ | σοὺ 2% ρμοβὶ 
προσωπὸν 61" | - ἐλαλησα---μου 71) | ἐλαλησα καὶ] 

 [ ἐὰ λὲς φμας ἰοεμέμς τὴ 312" | οὐθὲν % | διαπεσειταιקוסקו בדה
διαπέσηται ἴκ : διαπεσὴ | τῶν ρημάτων μου] τὼν λογὼν μουν: 
μεγδογενι ἐμὴ Ὧν 

10 ολοφερνη] כז 0 1 | οπὶ οἱ---αὐτοῦ 2% ἀπὴρ | παρεστη- 

54 

συμπεσέτω σου τὸ πρόσωπον. ἐλάλησα, καὶ οὐδὲν διαπεσεῖται τῶν ῥημάτων μου. 
ΥἹΙ 1: μωαβ καὶ 5} τας ΒῈΡ | εφραιμ] קז του ΒΒΡ | εξολοθρευσει ΒΡ 

5 αδικια Α 

8 εξολοθρευθης גל 
4 ταιδια Α | αλλα 45 | αἀπώλια 5 

 ד οἱ--τσε 2% 215 561. ΒΡ | ορεινγην ניל

 13 א 55 -] - מ קזפוניע וא ( 6 )5
 סומ קא | αχυωρ (αχιωρ 5: + 6ץםעדוסץ ος-) 1*<5"(1: סו 6)

και506<5ת]וא | סח * δημου αλλοφυλων Ν᾿(סזת 5<*]ג)  παντὸς τοῦ 
 γ--μωαβ Αἀρταρουῖξβ | סמו καὶ 2% ץ | πρὸς παντὰς עוסשפ]

Ὁ |(טו6) : שש * > μωαβ] μοαβשא [914/5 |  οἱ (οἵα τῇדקו  
οἵα καὶ 3" --εῴραιμ ἘΞ | εφραιμ Β"] του αμμὼν 01:85: σου του 

ΡΥ τοῦ 1395145 τοὶ! | εἐπροφητευσαςזץ:  ἀμμὼν {κ: τοῦ αἀμμαμ 

ἐπροεφητευσας τ: προεφητευσαν 6: 5ג ה א 561 ]1 ]  
τὰ |אל  καὶ3/5 | סזח  καθως σήμερον95"/24- | סה ) ἐν61! | סמ  

εἰπαν] τ 64 ; εἶ το 15---πολεμησαι] φμογεα» ρέη:5 (φέρτε ΑΙ ΟΥ̓ 479: 
τὸלופו 3007/0100 9.2( 15 |  +) ἘΣ’) ἡ γαεί 42/27 40/ 07 α 420 εἰ 

των νιωνכז  πολεμησαι Ὁ | ἰσραηλ]ילו (ק4ף] ןקז סז4 ז : קס(  
αὐτῶν 191% 06 | סזמ 074 29 3/5 | 0609  μη15(66 501)ןיא | סח  ΓΚ : ελῆκ 

αὐυτων [\ 50' τεῖ!] | υπερασπιει1061 1: 0 05 גש : 0 0%  Β48] ποῦ 
 טו 4 | דפ 15{ סזו 6: τ ἐστιν (%1/" | סמ 0 19 500*\1]זה

ρθουν |) μη] ὡς ὁ 71) | εἰ 25] η δ" | ναβουχοδονοσορ] ναβου- 
χοδονοσὼωρ τ: ναβουχοδονοσσωρ δ: 0 πρὸ ων ναβουχοδονοσορ 0 

γὙη: >: + 0 βασιλεὺς πασης της γης 134% |ד:  βασιίλεένε πασηῖ 
αὐτὸς 555 : φιΐ 31" | αἀποστελει]35 71{ | סטדס5]  (πε συτον--αὐτῶν 

κρατοΞ] ἐχεγείίτε» 1 |5. | דס  ἀποστέλλει = : εξαποστέλει 
προσωπουומ | סות  αὐτοῦ ] | απὸ προσωπου] ἐπιחת ₪%9--(4)  

 κα | την קז παση: Νρίκα | סומ סט ק*
2 αλλ] και (γ1}ῈΈ 9. | [םטזסט ναβουχοδονοσορ 4/8 | πατα- 

ἔομεν} παταξωμὲεν δ: εξολοθρευσομεν 66 αν, : εξολεθρευσωμεν 
/ | ἀντον αὐτων ἀρ | סומ και--μων זה | ὑποστησονταιἾ 
γί 40 קאנ ἘΜΟῚ [דס אקסדסו τὸν αφρον ]: τρια» 1: 
4/4) 8 

4 κατακαυσομεν [3 /\ א 5% 29. [ κατακαυσωμεν ἃ: κατακλυσομεν 
δῆμον: καγαχλυσωμεν ἀ(α 19 εχ :60זז 0*')כ κατακλασομεν ἔ: 
καταλυσομεν {11 καταπατησομεν ||זס Ἐ : 4/0000: 1/9/56 | 
ἀντον] αὐτοῖν Ἦ πὶ | ὁπ ἐν αὐτοῖς 5/1/58 | ὁρια ΒΑ"5)] 
ποῦ טסו |: σρη ΑΝ 5ז(ף 6א 6סוז υἱά) ז6]] 1," | סומ αὐτων 

 | ץ6]] יי { όρρε! μεθυσθησεται 1557 μεθυσθησονται ΑἸΝτη(υἱἀו
ἐν τῷ αἱματι] ἀπὸ דפש 800704 ΝῸΪ; τῶν αἰματὼν ]% | οὔ αὐτων 

  καὶ χη --αὐτοῦυ ἀρ | πληρωθησεται] πληρωθησονταιו |  ΓΚדי
πὐδ)νν: חלש חלד 5  γεκρων 118)וומז] וז τὼν ΑΝ 

| οἷν *םאזש 4" ΒΈΜ | καὶ 35--απολουνται] 070% זמ | 
αντιστήσεται τὸ )ואקסו] זצעוו(את με ρία 11" | ἀντιστησεταιἾ 
ἀντισθησέται 5: ἀναστήσεται (Ὦ: ἀναστήσονται || ἀαντισταθη- 
σεται ]%1 ἀναντήσεται 5 | τὸ ἰχνγοι] ἐν τῷ ἐχνει | | τῶν ποδων] 
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προσέταξεν ᾿Ολοφέρνης τοῖς δούλοις αὐτοῦ, οἱ ἦσαν παρεστηκότες ἐν τῇ σκηνῇ αὐτοῦ, Β 

συλλαβεῖν τὸν ᾿Αχιὼρ καὶ ἀποκαταστῆσαι αὐτὸν εἰς Βετυλουὰ καὶ παραδοῦναι εἰς χεῖρας 
τι υἱῶν Ἰσραήλ. 1" καὶ συνέλαβον αὐτὸν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἔξω τῆς παρεμ- 

βολῆς εἰς τὸ πεδίον, καὶ ἀπῆραν ἐκ μέσου τῆς πεδινῆς εἰς τὴν ὀρινήν, καὶ παρεγένοντο ἐπὶ 
12 τὰς πηγὰς αἱ ἦσαν ὑποκάτω Βετυλουά. "“Ξκαὶ ὡς ἴδαν αὐτοὺς οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἐπὶ 

τὴν κορυφὴν τοῦ ὄρους, ἀνέλαβον τὰ ὅπλα αὐτῶν καὶ ἐπῆλθον ἔξω τῆς πόλεως ἐπὶ τὴν 
κορυφὴν τοῦ ὄρους" καὶ πᾶς ἀνὴρ σφενδονήτης διεκράτησαν τὴν ἀνάβασιν αὐτῶν καὶ 

  ἔβαλλον ἐν λίθοις ἐπ᾽ αὐτούς. "Ξ3καὶ ὑποδύσαντες ὑποκάτω τοῦ ὄρους ἔδησαν τὸν ᾿Αχιὼρוב
καὶ ἀφῆκαν ἐρριμμένον ὑπὸ τὴν ῥίζαν τοῦ ὄρους, καὶ ἀπῴχοντο πρὸς τὸν κύριον αὐτῶν. 

  καταβάντες δὲ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ ἐκ τῆς πόλεως αὐτῶν ἐπέστησαν αὐτῷ, καὶ λύσαντεςו4
αὐτὸν ἀπήγαγον εἰς τὴν Βετυλουά, καὶ κατέστησαν αὐτὸν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως 

15 αὐτῶν, 50% ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις ᾿Οζείας ὁ τοῦ Μειχὰ ἐκ τῆς φυλῆς Συμεὼν καὶ 
ιό Χαβρεὶς ὁ τοῦ Γοθονιὴλ καὶ Χαρμεὶς υἱὸς Μελχειήλ. "καὶ συνεκάλεσεν πάντας τοὺς 

(8) 

πρεσβυτέρους τῆς πόλεως, καὶ συνέδραμον πᾶς νεανίσκος αὐτῶν καὶ αἱ γυναῖκες εἰς τὴν 
ἐκκλησίαν, καὶ ἔστησαν τὸν ᾿Αχιὼρ ἐν μέσῳ παντὸς τοῦ λαοῦ αὐτῶν, καὶ ἐπηρώτησεν 

ι) αὐτὸν ᾿Οζείας τὸ συμβεβηκός. 17καὶ ἀποκριθεὶς ἀπήγγειλεν αὐτοῖς τὰ ῥήματα τῆς συνε- 
δρείας ᾿Ολοφέρνου, καὶ πάντα τὰ ῥήματα ὅσα ἐλάλησεν ἐν μέσῳ τῶν ἀρχόντων υἱῶν 

13 ὑπὸ την 6(581זה ז 5טק 188 ΒᾶΡ 
17 συνεδριας ΒΡΑΒ | קןו6שש> ἃ 

ΒΑΝΘ5-Ἐ)--τηρυβινν 0736 35 

ἀχίωρ τὰ: 6 αὑτὸν Α [[6ץ [λυσαντες αὑτὸν απηγαγον] | 
3.5 | οπὶ αὑτὸν 19 ]% | סוב ἀπηγαγον---αὑτον 25 ἢ | ανηγαγον 
ΓΚ“ | την] γὴν 60: סמ כ(%אצ | βετυλουα ΒΑιινν] 6 6א οουγ Ν: 
βαιτυλουα τὰ : βετυλωα ]: βατυλωα %: βετουλουα 06[1: βαι- 
τουλουα 57: βαιτουλεια Ὁ: βαιτυλουαν 0208: 20/0/0000 4: : 
20/00/06 1/" | ἐπι] εἰς 06]|זלוש, : πρὸς )%3/ | τῆς πολεως 29 

 ",0 2% 025עזשש  | οπὶ[%וא  αὐτων 29ספ(
15 οζειας] 0, ας 510 ז85 ,\17: (2266צ 1/9: οξιας א | 0 του 19] 

ἐἰ 5 | 6 19[ εκ ἀκρ | τοὺ 19[ קז εκ ν | μειχα] μεχα ν: 8 
 |  εκ---συμεων ἀρסזה |  12: χειμα 4: μιρακος τὰה: ה/000

  τῆς +  (οπὶ καὶ τὸ 71) | χαβρει5] χαβρης 6)₪16( : χαβρειסות
20/0010( 5)010( : χαμβρις Ὀ΄: χαμβρης 1: γαβρις ἔν : αβρις ἂρ 

 ססזצ  : 0/2077 3," | 0 του 29] φιΐ οἰ 3" | γοθονιηλ] 0 εχזתקכפ
 סה | " : γοθολια ]% : 000020001 1/9ל*  : γοθονιουג  γοδονιηᾺλתם:

και 25--μελχειηλ ἘΞ πὶ | χαρμει5] χαρμης εἶν : χαρμιὰλ τ: χαλ- 
μεις Α : χαρμι (10ט)0/00%567 5)010( : χαοβ πὶ | סו υιος μελχειηλ 
ἀρ | קז [טופפ ο Νρ: ο του ש][006*5 | μελχειηλ] μελαχιηλ ε: 
μεχιηλ ἢ: μοχισὴλ ἔκ: σελλημ 5* : αιελυηβ τὰ 

16 οπὶ και τὉ---πολεως 11," | συνεκαλεσεν ΒΞ4] συνεκαλεσαν 
ΑΝΘ סזממ 0155 | της [665\חס ισραηὴλ 5* : סות ἀρ: + 006 
5% | (οπὶ καὶ 29--םטזשע τὸ 71) | συνεδραμε לחוט | πας νεα- 
γισκος} 00065 0/4 3.55 | ογὴ αὐτων 19 ἀρ | {και ₪4 γυναικες] 
ανδρας καὶ γυναικας 71) | οπὶ αἱ 1צ0ומק | γυναικε5] + αὐτῶν 

 + : 12קא  : “και τα παιδια αὐτων ]%25)010(: - δן65
ἐρηιζαρίες 30" | סזה) καὶ 45 -τ-αὐτων 29 71) | ἐστησαν] εκάλεσαν 

  εν---αὐτων 29 ἀρ | εν μεσω] μεσονסמ | \  ἐκάλεσενטק מתתקזפ:
 |  [παντος του λαου] /078/0 34, πι | ογῃ αὐτῶν 29 51/55ומ(ט10)

ἐπηρωτησεν] επερωτησεν 5: επηρωτησαν ₪: εἰπεν ἀρ | (αυτον 
οζειας} οὗιας τον αχιωρ 71) | αὑὐτον] αὐτω 06: סה ἐκ3!. 5 | 
οζειας5} λέγοντες ₪: - λεγὼν מ | τοῇ קז ז+ 1 0ק1<מו קז 7535 

17 αποκριθει5] סמו 003": + αχιὼωρ Ὁ | απηγγειλεν] εἰπεν 
{κ | [טדסופ= //// 4< | τα 19[ כז παντα 1895 | סמו καὶ 29-- 
ἀσσοὺυρ ἂρ | סמג και 25---ρηματα 2% 13," | οἵη παντὰ τὰ 6 
τὰ | סתג τὰ ρηματα 29 ἔρκθ 5  οπι ελαλησεν---οσα 29 ν | 
ἐλαλησαν ₪1צט\, | οπι εν---ολοφερνης 3/7" | סה ἀρχοντων ἢ | 

 [ 6/3/25 | ἀσουρ εἶ ΚΙπι5 | εμεγαλορημονησενסזח ששע 1%1(06(ט10)

12 εἰδαν ΒΕΡΑΞ 
16 ἐμμεσω Α | οὗιας ΒΡΑ 

55 

11 παιδινη9 Α | ορεινην 13 
15 0005 ΒΑΡ | μιχα ΒΡ | μελχιηλ .\5>* 

κοτες] παρεστωτες 1%: συμπαρεστήκοτες + | εν---αὐτου 29] 6עזש 
₪: 20/02 Ὅλο: סות 1 | סות εν σε κινν | οπὶ τὸν )% | οπὶ και 
25---βΑετυλονα /" | סזמ αὐτὸν ) | {εις 19[ εν 44-74( | βετυλουα 
 : βετουλουα 66[: βαιτουλουα ὅτש]וחח βαιτυλουα :8אטצוא] .₪
βαιτουλειαν Ὁ : μετουλουα 1 : βαιτηλουα ἀρ: βετυλωα ]: βατυλωα 
κ: 0/00/0070 Ῥ) | παραδουναι] αὐτον 51 | νιων ἰσραηλ] 
νιων 4 10801 5' 

11 συνεέλαβοντο + | δουλοι αὐτου] θεράποντες ]% | סת) καὶ 
χ5---πεδινὴς 71) | οτὴ αὑτὸν 25 51/2 | סזמ καὶ 39---πεδινης ἀρ] 

 |  μεσοὺυ της τὰסה |  εκ---πεδινης 3,535 | εκ μεσου] εξω 1%סזח
μεσου] μεσὼ ל | εἰς 29] קז και ηλθον ἄρτηρβ : ὡς 2: προς ]% | 
παρεΎενετο 06 | επι] εἰς 58% | πηγα:] ץ זס 5' | αἱ και 

 א: βατυλωα :[ 6 βετυλωαק]ותקפ:  | βετυλουα] βαιτυλουαאמ
βετουλονα 06[[ : βαιτουλουα Ν᾿ (16ט) 51 : βαιτουλεια Ὁ : 68 

  30/00/0070 Ξ.Λὰו:
192 ὡς] ש 5": סתו 8/9 | ιδαν [013456ז 6000 Νίο εχ (ססז 

1611 | αὐτοὺς 19[ αὑτον לקז: סתג ) | πολεως 19[ -ανεβησαν 
ἄρτηρβ | ἐπὶ 19--סקסטפ 19[ ἐπὶ τὸ 000% (ορος ('תה κορυφην 

πὶ: סמג ]53/"8 | (ἐπι 19] εἰς 236) | τὴν κορυφην 15] της 
κορυφὴης ἃ | οροὺς 15] + ἀναβαίνοντα Ὁ | סה ἀγελαβον---ορους 29 

  αὐτῶν 1% 3.55 | ἐπηλθονשח53/" | סמ  καὶכז [1 | ἀνέλαβονקוא
ΒΘῊ] εξηλθον τὰ : εξηλθοσαν )% : ἀπηλθεν Α : ἀπηλθον Ν 16[[ ₪: 

)ῶνας 15 | πολεως 29] παρεμβολης גה | σφεν- 
δονιστης 1% | διεκρατησαν ΒΑΒΌΥΘΓΞΕΡΕ 34] διεκρατησεν Ν τε]: 

  αὐτῶν 29סה |  71): 000000000 Ὧι: 0005/000000/ 12אידה
5 - | εβαλλον] εβαλον 07/16%1]/86קוא 6 : ἐλαβον Ν᾽ | αὐτοὺς 

 זץ 07005 ]29
183 υὑποδυσαντες ὑποδησαντες -:ץ ὑποποδησαντες Ν: υπε- 

δυσαντο 6: αποχωρήσαντες {Κ85 : ἀεοραϊφγείες ΞΕ: לסל 
 | .ג  ]%5 | ερριμμενον ρεριμμενονסקסטפ  ὑποκάτω τοὺו 0% | סמנ

  )07 : σα 200%טחסאסדש [ ὑπο---οροὺς 2" 71) | ὑπὸ τὴν ριζανסות
 : 29] το ορος ]03529 | απωχοντο] 0 [(ι14)דימש- -סקסטפ |

7000152 50001 12" | αὐτων] + ט/קזלו/() 67 
 ₪ סמו : πὶסח [ .\'( | οἱ υἱοὶ ἐσραηλ.\*(5ונקסזפסז  δὲסמ 14

ΝΡ, | א--סטזש ] 00/0/0200 007 27/0706 /" | סוה> αὐτῶν το {Κῶ | 
ἐπεστησαν εἐστησαν 6 | שעזש ΒΝ ΘΌΓΙΗΚ] τω αχίωρ 0205: זש+ 
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Β᾿᾿Ασσούρ, καὶ ὅσα ἐμεγαλορημόνησεν ᾿Ολοφέρνης εἰς τὸν οἶκον ᾿Ισραήλ. "δ καὶ πεσόντες ὁ 8 

λαὸς προσεκύνησαν τῷ θεῷ, καὶ ἐβόησαν λέγοντες 19 Κύριε ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ, κάτιδε ἐπὶ το 
τὰς ὑπερηφανίας αὐτῶν, καὶ ἐλέησον τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, καὶ ἐπίβλεψον ἐπὶ 
τὸ πρόσωπον τῶν ἡγιασμένων σοι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. "καὶ παρεκάλεσαν τὸν ᾿Αχιώρ, :ο (816-ו) 
καὶ ἐπήνεσαν αὐτὸν σφόδρα. 5: καὶ παρέλαβεν αὐτὸν ᾿Οζείας ἐκ τῆς ἐκκλησίας εἰς οἶκον גו )19-21( 
αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν πότον τοῖς πρεσβυτέροις" καὶ ἐπεκαλέσαντο τὸν θεὸν Ἰσραὴλ εἰς 

2 

βοήθειαν ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην. 
17 ῇ δὲ ἐπαύριον παρήγγειλεν Ὀλοφέρνης πάσῃ τῇ στρατείᾳ αὐτοῦ καὶ παντὶ τῷ λαῷ αὐτοῦ 

- οἱ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν συμμαχίαν αὐτοῦ, ἀναζευγνύειν Ἵ ἐπὶ Βαιτυλουὰ καὶ τὰς ἀναβάσεις τῆς 
ὀρινῆς προκαταλαμβάνεσθαι καὶ ποιεῖν πόλεμον πρὸς τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραήλ. "καὶ ἀνέξευξεν ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ἐκείνῃ πᾶς ἀνὴρ δυνατὸς αὐτῶν" καὶ ἡ δύναμις αὐτῶν ἀνδρῶν πολεμιστῶν χιλιάδες ἀνδρῶν 
πεζῶν ἑκατὸν ἑβδομήκοντα καὶ ἱππέων χιλιάδες δέκα δύο, χωρὶς τῆς ἀποσκευῆς τῶν ἀνδρῶν οἱ 

3 ἦσαν πεζοὶ ἐν αὐτοῖς, πλῆθος πολὺ σφόδρα. 3 καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι πλησίον Βαιτυλουὰ 
ἐπὶ τῆς πηγῆς, καὶ παρέτειναν εἰς εὗρος ἐπὶ Δωθάειμ ἕως Βελβάιμ, καὶ εἰς μῆκος ἕως Βαιτυλουὰ 
ἕως Κυαμῶνος | ἐστιν ἀπέναντι ᾿Εσδρηλών. 4οἱ δὲ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ὡς ἔδον αὐτῶν τὸ πλῆθος, 
ἐταράχθησαν σφόδρα, καὶ εἶπαν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Νῦν ἐκλίξουσιν οὗτοι τὸ 
πρόσωπον τῆς γῆς πάσης, καὶ οὔτε τὰ ὄρη τὰ ὑψηλὰ οὔτε ₪1 φάραγγες οὔτε οἱ βουνοὶ ὑποστή- 

ΝΙΙ 1 ἀνάβασις 13* | ορεινης 355 
3 παρετιναν .\ 4 εἰδον 5 

, 

Νάρρϑ [| χιλιαδες τὸ )כספ πεζων 025 : χιλιαδας τὶ | ανδρων 29 
Β] סח ΑΝΘ סמות 5 | סזח πεζων 55מו] | εκατον εβδομηκοντα] "א 
59%: εβδομήκοντα καὶ εκατον :וא ροβ' 18: סאזש 5* | סתו καὶ 
  5 | χιλιάδες 29[ χιλιαδαςססזש כ": ;חחשש  | ἱππεων ₪ εχא 35

 | ₪  δεκα καὶ 800כ:  | δεκα δυο] 487 56/8800: δώδεκαזח(טנ6)ק
δεκα] εκατοὸν כ: אסא 255 | סחח χωρις---σῴφοδρα 3,5 | των 
Βάπιρ] כז καὶ ΑΝΒ τε]! 05 | πεζοι εν טד 005 [ λέγ): οἷς εογεΐξαγιεέξς 
355)016( | πεΐοι] πολλοι (πολλὺυ δὴ) 0 : סה 1% | סמ εν 29-- 
πολυ ἂρ [| סמ εν αὑὐτοις תו | εν 6]29ח |: 60 δ᾽ | [טדסש 
+ παρεξοδευται ]% | πληθος πολυ] πολυ πληθος :ש πληθὴ 
πολλα :ץ ΟἿ᾽ πολὺ ΠῚ 

3 παρενεβαλον---πλησιον] δγαρείογμέ 64700 3" | (τω] τὴ 
71) | βαιτυλουα 19] βετυλουα .\ טוא'*\] : βετυλωα ]: βατυλωα % : 
βαιτουλουα לז : βετουλουα 66([ : βαιτουλεια Ὁ: Μεῤλιήίανε ἅμ δον] 
επι τῆς πηγὴ5] ἐπι τῆς γὙης 230": חח πὶ: סזה ἐπὶ 5  παρετεινον 
)% | εἰς ו9--600ק\שש] >ע6ל 7οέλαΐνε פק ₪0 νηὸς /" | εἰς 
60008[ ἐν εἰγεμέδε 2: סזת) 71) | ἐπὶ 29] ἀπὸ ]%8: סמ 4( | 
δωθαειμ] δοθαιμ (10ט)](וג1)* : δοθαήμ 6: δοθαηλ % : 00 ] | 

ἐὼν 15] כז καὶ 553קקפ | βελβαιμ 13 031[[ βαιλβαιμ α: βελμαιμ 
 : : βελμαιεν Ν: βελμαιαενךכ  : βεβαιμ ε: βελμεν 008: βελμανוש

αβελβαιμ 8: αβελμαειν Ὁ: αβελμεν ]% : Αδείνιε 31 : βελβελ : 
βεέλθεμ τὰ: βελκαμα τ | οπὶ καὶ 39---εσδρηλων ἀρ | (οπ εἰς 
μήκος 71) | εἰς 25] דס ]% : 6/0 ΞΕ | 60 בל Β] απὸ ΑΝΘ 

 βετυλουα ΝΝεῖννν : βετυλωα ἴ: βατυλωα [ 230: | βαιτυλουα 55ז6]]
Κα: βαιτουλουα 51: βετουλουα 06[[ : βαιτουλεια Ὁ: 00/0/0008 ἘΔ] 
κυαμωνο:}] κελμωνος 1% 31 | ἐσδρηλων ΒΒ] εἐσδραηλων 1: εσδρα. 
ἡλὼμ יא[06 > ἐσδριηλωμ τ: εσδῥιλωμ ρἷκς: ἐσριλωμ ]: {(εσδηλωμ 
71}: εἴρηλωμ 12: του ἐσδρηλωμ Ν: ἐσδρηλωμ Α τοῦ! ₪ 

4 υἱοι] קז οἱ 1 | οπὶ ὡς πὶ [ αὐτῶν 19] )ןכספ πληθος [κὰδ ον; 
ΟΠ Απὶ | סמו ἐταράχθησαν 0400800 καὶ 3" | εἰπαν Βρι] εἰπὸν 
50705 : εἰπεν ΑΝ [[6ז ₪2 | ἑκαστοΞ] כז αὐτῶν ν | חו προς--- 
αὐτοῦ τὴ | προς τον τω ])% | αὐτου] αὐτων 5. | εκλιξουσιν] ἐκλη- 
ξουσιν αὶ : ἐκλιζουσιν ו[ > εκλυζουσιν ἃ; εκλυσουσιν [: εκβλυζουσὶν 
Ρ: 07/0070 ὯΔ. 00076 μαείερέ Ἅμα | ουτοι αὐτοῖν | τὸ προσω- 
πον} סלולושקו γαείερι 01" | τὴς γὴς )כסא πασὴς %1ט שי)\. | 
παση] ταυτὴς ν: οπὴ קה ק8151/" | סוזה καὶ χϑ---αὐτῶν 2" זמ | 
καὶ 15--οβουνοι] 0 ἐμὲνι 0/0 1" | סוה) τὰ 15 71) | סו αἱ 
ἄρ | סומ οἱ 2% Νὰρ 

21 οὗιας ΒΡ 19 τασισωσιν ("5 
1 χειλιαδες (τὴ 2*5 | ἱππαίων Α | χειλιαδες (29) "5 

ΒΑΝ5Ρ-Β) -τιρεξαυυν )07 (5 1 5 

ἐμεγαλορημονησαν Υ: εἰπὲν ἂρ [ οπὶ ολοφερνης ἀρν | סמו εἰ---- 
)18( προσεκυνησανν | εἰ:Ἱ ἐπι ΓΚΟΓΞ» | ισραηλ] אט τον (οπι ἀρ) 

4? ιλημ קח 
18 πεσόντες πεσων ]% : προσπεσοντες 11 ἀρτηρε(:34(προπ-)): 

  71) | 0[ ΡΥ πας ἄρτηρϑקט 42": (סזה :( Ἐיפו
(σροσεκυνησεν 0 λαος 71) | προσεκυνησαν εἰ 00070000/ 071" | 
τῷ θεω קז κῷ 512: τω אש τ | καὶ εβοησαν] סתו ἄρτηρ: 

 ק  θῶ [| | λεγοντε:] “μετα κραυγης μεγαλῆὴςזש +
19 κυριε---κατιδεῖ ἐπιβλεψον Κε τὰ | κυριεῖ κε ἢ (α14) | סו 

₪ 090% 4/" | ουρανου] Ὁ εἰ ἑεγγαε 11" | κατιδε] καθειδε Α קז זה) 
 : 1 11) Αἵז α 15 95ןכספ( [: δῦ: ἐπιβλεῴον 50 | τας ὑπερηφανιαו

  καὶ 15---ταυτὴל ל 4," | סה { 8" | ἐλεησονהשקל
πὸ [ ἐπὶ 15] εἰς 025 | סה זס ה | ηγιασμενων ἡτοιμασμενων ] | 
σοιἷ σου Ὁ΄ἀρ᾽ ρ5Ἐ(υ ( 8 יי 5.(α4) 

20 παρεκαλεσαν] ἐκαλεσαν τῇ : ἐγ έν γοραμεγ ει 38,5} σφοδρα] 
+ ἀορπίει Ομσπισαῖσ ול 00 ) 07800077 3.15) 020 εἷς (2γο 8 (יי 
ποδὲφ (Ὁ μα "דם ( ἐγ εἰ ἔξει שקי 

21 παρελαβεν] 20021 Ὦ) | סח εκ---αὐτου ἂρ | εκκλησιαε] 
+ οἵ ἐμαί ἐδεσι 1278/55 | οικον} ןכז τὸν Ὀ ἴτυν | οπὶ αὐτου ἈΞ» | 
ποτον͵ קז ה4קואלו 60: ?םעלום לו קל 125 | πρεσβυτεροι5} 
 | \)  | ἐπεκαλεσαντοῖ παρεκαλεσαντο ἂρ: ενεκαλεσανדפש ל +
τον} με קוו ἘΣ | βοηθειανἣ βοηθ ἃ | οἵη εκεινὴν 
ἘΜ 

ΤΙ 1 קס )% | παρηγγειλεν} ροδὲ ολοφερνης 1%: παρηγ- 
γελλεν ₪: οἵαν | σλοφερνη:} כז 61 | παση] ἀπαση קס ]% | 
σγραάτεια ΒΒ] σγρατια ΑΝ סזחח | .סוח αὐτοῦ 15 ἂρ | οπὶ καὶ 1%-- 
αντον 1" πε | סח καὶ 15 --αὐτοῦ 2" א | סות זש /\ | οπὶ αὐτου 
4 | [5453 4 | αἀναζευγνυειν ζευγνυειν τὰ : + κελεύει ν ן 
βαινυλονα 1 קוזה [ βετυλονα Νοῖννν : βετυλωα ]: βατυλωα \% : 

 : ὄρ: βαιγουλονα ὅτ: βετουλουα «εἶ! : βαιτουλεια Ὁרש
| ται--προκαταλαμβανεσθαι] αἀδρῤνελενάενενε 

καταλαμ-͵ה: ( ἘΣ | προκαταλαμβανεσθαιἾ προκαταλαβέσθαιו  

6 

βανεσθαι ה ἘΔ | ἰσραηλ] + και ποιεῖν προφύλακας Ὁ 
2. ἀσεζενξεν} ו | זה ἐν το עי | αὐτῶν 15] 

₪ ἐπ ον νὴ: חת πὴ | καὶ 17 6א 60וז 4 | ף] קז πάσα μῆνβϑ | 
αὐγων 1" --εβδομηκοντα) βεάΐέμνε (οτα Ἐπ) ἐσγιενι εν αί (ἐ ον 
“γαἱ ἘΜ έν | 0" | αὐτων 25] τῶν 
ἄρρε | סח αγδρων πολεμιστων {κεν 8 | πολεμιστων] ΡΥ τῶν 



 ΙΟΥΔΕΙΘ טז 4

5 σονται τὸ βάρος αὐτῶν. 5 καὶ ἀναλαβόντες ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ αὐτῶν καὶ ἀνακαύσαντες 
6 πυρὰς ἐπὶ τοὺς πύργους αὐτῶν ἔμενον φυλάσσοντες ὅλην τὴν νύκτα ἐκείνην. 5דָפ δὲ ἡμέρᾳ τῇ 
δευτέρᾳ ἐξήγαγεν ᾿Ολοφέρνης πᾶσαν τὴν ἵππον αὐτοῦ κατὰ πρόσωπον τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οἱ ἦσαν 

7 ἐν Βαιτυλουά, 76₪( ἐπεσκέψατο τὰς ἀναβάσεις τῆς πόλεως αὐτῶν, καὶ τὰς πηγὰς τῶν ὑδάτων 
ἐφώδευσεν καὶ προκατελάβετο αὐτάς, καὶ ἐπέστησεν αὐταῖς παρεμβολὰς ἀνδρῶν πολεμιστῶν, καὶ 

8 Καὶ προσελθόντες αὐτῷ πάντες ἄρχοντες υἱῶν (8) 8 αὐτὸς ἀνέζευξεν εἰς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 
᾿ Ἠσαὺ καὶ πάντες οἱ ἡγούμενοι τοῦ λαοῦ Μωὰβ ὃ καὶ οἱ στρατηγοὶ τῆς παραλίας εἶπαν ς (’ 
ι 97 Ακουσάτω δὴ λόγον ὁ δεσπότης ἡμῶν, ἵνα μὴ γένηται θραῦσμα ἐν τῇ δυνάμει σου. 1. ὁ γὰρ 

λαὸς οὗτος τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ οὐ πέποιθαν ἐπὶ τοῖς δόρασιν αὐτῶν ἀλλ᾽ ἐπὶ τοῖς ὕψεσι τῶν 
ὀρέων αὐτῶν, ἐν οἷς αὐτοὶ ἐνοικοῦσιν ἐν αὐτοῖς" οὐ γὰρ ἔστιν εὐχερὲς προσβῆναι ταῖς 

(9) τι κορυφαῖς τῶν ὀρέων αὐτῶν. “" καὶ νῦν, δέσποτα, μὴ πολέμει πρὸς αὐτοὺς καθὼς γίνεται 
  πόλεμος παρατάξεως, καὶ οὐ πεσεῖται ἐκ τοῦ λαοῦ σου ἀνὴρ εἷς. τΞἀνάμεινον ἐπὶ τῆςוג
παρεμβολῆς σου, διαφυλάσσων πάντα ἄνδρα ἐκ τῆς δυνάμεώς σου, καὶ ἐπικρατησάτωσαν 

ι3 οἱ παῖδές σου τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος ἣ ἐκπορεύεται ἐκ τῆς ῥίζης τοῦ ὄρους, ᾿3διότι ἐκεῖθεν 
ὑδρεύονται πάντες οἱ κατοικοῦντες Βαιτυλουά, καὶ ἀνελεῖ αὐτοὺς ἡ δίψα, καὶ ἐκδώσουσι 
τὴν πόλιν αὐτῶν" καὶ ἡμεῖς καὶ ὁ λαὸς ἡμῶν ἀναβησόμεθα ἐπὶ τὰς πλησίον κορυφὰς τῶν 
ὀρέων, καὶ παρεμβαλοῦμεν ἐπ᾽ αὐταῖς εἰς προφυλακὴν τοῦ μὴ ἐξελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως ἄνδρα 

14 ἕνα. "καὶ τακήσονται ἐν τῷ λιμῷ αὐτοὶ καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν, καὶ 
πρὶν ἐλθεῖν τὴν ῥομφαίαν ἐπ᾽ αὐτοὺς καταστρωθήσονται ἐν ταῖς πλατείαις τῆς οἰκήσεως 

10 οραιων )218( Α 
14 πλατιαις Α 

 13 א 55-מ] - מ כזוג (07) 355
αὐτοῖν : סות ἀρ!" | αὑτοι] + 5 ז [16 Α : סות 18 | 6ץס(אסטשוש [ 
κατοικουσιν זמזטוא|[06\, : οἰκουσιν ₪ | εν αὐτοι:] סה אח 4: 
+ πεποιθοσιν ] | εν 29[ ἐπ |67 | προσβηναι] προβηναι א[ : 
προσμειναι τῇ : προσαναβηναι {ἰκ | ταῖς κορυῴφαι5] τας κορυφας 

  39סק6שש 25 [% | סוג םעזשש  067 κογέΐεενε 365 | οπὶ τωνגט:
 צץ

11 πολεμεῖ] πολεμηὴ 11*2*%: πολεμησον ) | πρὸς [סעזסטצ 

μετ םטזשע 5 | καθως----ου] ושש μη τὰ | {(καθως---παραταξεωΞ] εν 
παρατάξει 71) | γινεται----παραταξεω5)] ῥιερπαίμν 24/00/00 31" | 

 --- ν | εκסש] סשז γίνεται 1% | πόλεμος} + πολεμειται )% | 6סומ
649[ ανὴρ εἰς εκ του λαου )%: קל δοῤιείο א0 4," | שחק/ εἰ5} כז 
ὡς 5%506]צש : סה ΠῚ 

12. (οἴῃ ἀναμεινον---σου 2" 7 1( αναμεινον] ןכז αλλ ב 353158 : 
αλλα ןו6שסע 1% | סמג σοὺ 19 πὶ | סמג διαφυλασσων--σοὺυ 29 % | 
φυλασσων זה | חסעדש ανδρα] παντας τους 070009 [85 | ανδρα--- 
δυναμεως] ἐχεγεΐζιενε 1 | ανδρα] ανον ἀρ | סנה εκ 15 קה 5 | 

 κρατησατωσαν τὰ: οέἑγεογεέ [ αλλ 71) | επικρατησατωσαν(אשו]
1/9 | οἱ 700065 σου )קס ὑδατος 2 | πΉγη5] γῆς 1 | סות η-- 

  3" | 6% 006006104 ὁסקסטפ
13 διοτι] 0ז+ 50(%זמ | υδρευονται] 2/00/0701 3/5 | ενοικουντες 

5 | βαιτυλουα] βετυλουα :טוא'*\] βετυλωα ]: βατυλωα Κ: 
βαιτουλουα ₪ : βαιτουλα τ: βετουλουα 06[1: βαιτουλεια Ὁ: 
Βελείανε 1" | ἀνελει---διψα} 20/0000: δος οὐδ 125 | εκ- 
δωσουσι] εκδωσωσι 6* /(ג10) ות : קששישקא 3. | αὐτων] εαυτων וא[ | 

 :  35?אא καὶ 45 6 | μων] 4[53//(ט18) | סח  καὶ 45--ἡμῶωνסזה
 0%(0מוק5ט 1" | סק6שע]  πλησιονסתנ |  Ὁ΄ | αναβησωμεθα Καὶסזמ

Ἔτας πλησίον ἃ | סמ καὶ 551 | סב ἐπ αὑταῖς 6ע) 3/9 | αὐταις] 
αὐτας 5: αὐτοὺς לזת | προφυλακὴν] כז τὴν 5: προσφυλακὴν 5: 
φυλακὴν πὶ | πολεω5] + 665 προφυλακην 1 

14 τακησονται---λιμω] 415/1//02600/ γα» 0/5079 εἰ 12 | (εν 
15--αὐτῶων 39] παντες εν λιμὼω 71) | εν [619--ז6אע αὐτοι εν τῷ 
λιμω + | τω] τη א: סמ Ὁ | λιμὼω] + εἰ 2/2 955. 1 סחה αὐτοι 3, | 

 49 25--אטזשש  | οπὶ καὶק  [αἰ οἱזח""  καὶ 25--αὑτων 19סות
 - | επ]εις 05 | καταστρω[א  τὴνסות |  αὐτῶν 29 ἀρפט" | סמ

θησονται] κατατρωθήσονται |\ : καταστραφησονται 06]]וש | πλα- 
τειαις] πλατειας כ | της οικησεω5] 0200//4/0 4: סזח 5 

8 

9 δυναμι Α 
14 ἐκδωσουσιν ΑΒ 

ἡ αἀναβασις 5 
12 δυναμαιως Α | πεδὲς Α 

 19 πολεμίκα αὐτῶν--םטזשע 19] זש  | τὰץ  εκαστοςסמו 5
σκενη % | τα πολεμικα αὐτων] αὐτου τα πολεμικα 01 | שטדשש 157 

αὐτου 5.35: סמ 3.5 | סמו καὶ χ5---αὑτων 29 5*א/" | סמו καὶ 
291 | ανακαυσαντες:}] ἀνάψαντες {ΠΚΞ.5 | πυρὰν 06)[018/ | πυρ- 

 γεμγογωηε ἘΔ | ἐμενον [ Ἔτων τειχεων {85 | αὐτων 25ךסטפ]
ΡΥ καὶ πὶ: διεμενον ]: διεμειναν Καὶ : οἴ ἐγαγεέ 34. | סזמ ολην 5* | 

 " εκεινὴν 5סזמ
 | צ  βαιτυλουαספ(  ΡΥ 0 1 | πασαν---αὐτοῦυג 06(0קשְף5] 6

πασαν}] ολην Ὁ | τὴν [חחסש: τἰγέμέενι 4 | την τὸν 5 ἴυϊά) | 
ἱππον] 0 εχ ₪ 1: δυναμιν [35 | {των---σαν] ἰσραηλ των 71) | 

οἱ---βαιτυλουα 5*1/" |סש }5{ | סות ..+ τῶν ὃν | ισραηλ]סזמ  
εν} εκ ΑΝ ΝΒ. ὅτὰ | βαιτυλουα] βετυλουα וא : βετυλωα ] : βατυλωα 
Κ: βαιτουλονα 5.87: βετουλουα ς6}}: βαιτουλεια Ὁ ;<: 4 

3» 
7 κατεσκεψατο )% | οι םטזשש {3,86 | υδατων] + αὐτων 

  | εφωδευσεν] εφωδευσαν 625 : αφωδευσενν : (εχωνευσε!זוגוא 166
 - 1 | προκατελαβετο] προו :129 007701 :(71
κατέλαβοντο 655: 06000007 15 | αὐταΞ] αὐτοὺς 001: 4: 

 { ἐστησεν τὰ | αὐται5(*7%ש | ἐπεστησενἾ ἐπεστησαν :8וי
αὐτας ἀξαῖκρ | παρεμβολας ἀνδρων πολεμιστωνἾ] ανδρας πολε- 
μιστας 53/90010( | παρεμβολας] ןכז εἰς 1% : (παρεμβολαις 236) | 
αυτος ανεζευξεν] 20700090 1" | ανεζευξεν---λαον] ἀργέδδις 651 0 
200 3 | οτχ εἰς {881 

8 προσελθοντες}] προσηλθον ἀρτῃρβ: ελθοντες ז : αριεδογρεΐ 
 | ]] οἱ Ν 16קז [ 3. | ἀρχοντες ΒΑΘסה : | αὐτω] αὑτὸν 1ה

 ]των υἱων 1 | ₪68 [110400 | τοῦ λαου]!מקפא  τὼνשושע] קז
Μοαδέξερε ₪" | καὶ 35---εἰπαν] 0000/05 10" | οἱ στρατηγοι] 

 :| 1%50 καὶ εἰπὸν\/13תשצ]  τῆς 5 | εἰπανסות | 4 /
και εἰπὸν {(-παν 5) αὐτω ἀρτηρ53Ὲ 5 : εἰπὸν 16[[ 

9 θραυσμα] θραυσις 06)!תוא : θραυσεις Ὁ | τη δυναμει} דש 
λαω וגו 

10 οπὶ זשש עושע ἰσραὴλ {38 | πεποιθαν ΒΑ] πέποιθεν 
[ΚΞ :יח πεποιθασιν Ν τε] | επι 19--םטזשע 15] ἐγε αγηηΐδ- σφ ι6- 
ἐς (αγήηα δὲ 8...) 00600: 11" | τοις ὑψεσι] τα ὑψει τὰ | τοῖς 25] 
ταις 6  ὑψεσι] οψεσι /\ | αὐτῶν 29 ΒΝΉν]7 סמ ΑΒ τε] 0/8 | 

 15 39 ἢ | εν τ9---οΟυτοις] εν αὐτοις οἱς κατοικουσιν--םעזשע  ενסמו

ΒΕΡΤ. טס 111. 1. 57 



 ןסצ 9

 ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῶν ἐνώπιον 6 )66]16 (1ס)

 טח 14

/ 4 , 

₪ αὐτῶν" |5אש' ἀνταποδώσεις αὐτοῖς ἀνταπόδομα πονηρὸν ἀνθ᾽ ὧν ἐστασίασαν καὶ οὐκ 5 

ἀπήντησαν τῷ προσώπῳ σου ἐν εἰρήνῃ. 

Ὀλοφέρνου καὶ ἐνώπιον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ συνέταξε ποιεῖν καθὰ 

> ₪ ἐλάλησαν. ᾿καὶ ἀπῆρεν παρεμβολὴ υἱῶν ᾿Αμμών, καὶ μετ᾽ αὐτῶν χιλιάδες πέντε υἱῶν ד 
᾿Ασσούρ, καὶ παρενέβαλον ἐν τῷ αὐλῶνι καὶ προκατελάβοντο τὰ ὕδατα καὶ τὰς πηγὰς 

τῶν ὑδάτων τῶν υἱῶν Ἰσραήλ. "Ξκαὶ ἀνέβησαν οἱ υἱοὶ ᾿Ησαὺ καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Αμμών, καὶ ιτ8 

παρενέβαλον ἐν τῇ ὀρινῇ ἀπέναντι Δωθάειμ, καὶ ἀπέστειλαν ἐξ αὐτῶν πρὸς νότον καὶ 
ἀπηλιώτην ἀπέναντι /1לף. 0680 ἥ ἐστιν πλησίον Χοὺς ἥ ἐστιν ἐπὶ τοῦ χειμάρρου Μοχμούρ' 

καὶ ἡ λοιπὴ στρατεία τῶν ᾿Ασσυρίων παρενέβαλον ἐν τῷ πεδίῳ καὶ ἐκάλυψαν πᾶν τὸ 
πρόσωπον τῆς γῆς, καὶ αἱ σκηναὶ καὶ αἱ ἀπαρτίαι αὐτῶν κατεστρατοπέδευσᾶν ἐν ὄχλῳ 
πολλῷ καὶ ἦσαν εἰς πλῆθος πολὺ σφόδρα. ל καὶ οἱ υἱοὶ ᾿Ἰσραὴλ ἀνεβόησαν πρὸς Κύριον το 
θεὸν αὐτῶν, ὅτι ὠλιγοψύχησεν τὸ πνεῦμα αὐτῶν, ὅτι ἐκύκλωσαν πάντες οἱ ἐχθροὶ αὐτῶν 

() καὶ οὐκ ἦν διαφυγεῖν ἐκ μέσου αὐτῶν. 3ο αἱ ἔμεινεν κύκλῳ αὐτῶν πᾶσα παρεμβολὴ גס 
7 ₪ / 

᾿Ασσούρ, οἱ πεζοὶ καὶ ἅρματα καὶ οἱ ἱππεῖς αὐτῶν, ἡμέρας τριάκοντα τέσσαρες" καὶ 
% , - ἘΠΕῚ -ּ , / 

ἐξέλειπεν πάντας τοὺς κατοικοῦντας Βαιτυλουὰ πάντα τὰ ἀγγεῖα αὐτῶν τῶν ὑδάτων, 
- , ἈΝ , / 

Ξε καὶ οἱ λάκκοι ἐξεκενοῦντο, καὶ οὐκ εἶχον πεῖν εἰς πλησμονὴν ὕδωρ ἡμέραν μίαν, ὅτι ἐν בו 

χειλιαδὲς *517  

 בז πιεὶν ל (ס)

ἂρ | αἱ 29--חסג\ט] ?י0 0/0900 (070571/00706 500707 77% 060720 שס εἶ 
0/5 0070 ΞΕ | ἀπαρτιαι] α 1 וה( ]ומ ὁ | 
κατεστρατοπεδευσαν ΡΥ καὶ 5 : και סמב) τ) κατεστρατοπεδευσεν 

  καὶ (οπὶ ]( εστρατοπεδευσαν ἔν | εν 35--σφοδρα] οπισωשז:
αὐτῶν ] | οπὶ εν 30---ησαν א[[06  οπὶ εν 30 ₪ | σφοδρα] + 
εστρατοπεδευσαν οπισὼω αὐτων Ὁ 

19 οἵ οἱ τὸ ט'תג | ἀνεβοησαν] ἀνεβησαν τ: εβοῆσαν τὰ | 
 |  8, κιסמ : τον Ν᾿ Θά οἸκηρβכז [ θεον---αὐτῶν 2% 71) | θεον(סזמ

  2% ἀρ | οτι 29[ καὶ πὶ | εκυκλωσαν - αὐτοὺςסזח 076 19--6עזשע
Αἀρταρβυβε 5 : αὐτῶν Νῆΐ | סה παντες קט 58 

20 εμεινεν} ἐμειναν 11: 30* : ἐμενον 06]]זטץוז\. | κυκλω--- 
₪00000[ ἡ παρεμβολὴ αὐτων κυκλὼω αὐτῶν {Ππ : ?סקול 605/76 
νβήογεν Αἰ δομν ἐμ εἰναι δογμη 56 Λ: εαφίγα ἐἰϊογιενε ἐρε σ,γὸ 
2/3" | (πασα] ἡ 71) | παρεμβολὴ] קז ἡ Ὁ: συναγωγὴ 

 [ 1: ασὴρ τὰ : αὐτων Ὁ | πεζοιסשסטק [1 | ασσουρא646ק]!חחקפא
Ἕαυτων {{ΆΞ | οἵη αρματα και οἱ πὶ | ἀρματα ΒΒ] τα αρταν: 
ΡΥ τὰ ΑΝ τε]! | סזמ οἱ 425 ἃ | τριάκοντα τεσσαρες] λδ΄ Θ(λ εχ 8 

  : ιδ΄ ]* | τριάκοντα] δεκα Ὁ | τεσσαρες)] τεσσαραςטו7%*()4זתו
 |  : καὶ 76000008 5: τεσσαρας καὶ μηνα ενα Ὁגל \ ךא66ון!ץפעוא

εξελειπεν ΒΚ ΝΡΙ" ὮΙ] εξελειπαν ΑΥοῖ; εξελιπαν ϑοδογλα : 66- 
λειπὸν רא : εξελιπὸν 6 3" : εξελίπεν ΒΡ(αἰ 5“ ΓΑ7 γ6}} | παντας 
τοὺς κατοικουντα 9} πάντες οἱ κατοικουντες ₪3/': πάντων סמו) 
5.3) τῶν κατοικουντων 59%: ₪04 τοις κατοικουσι 3" | του: ] 
τας ἀπ | βαιτυλουα] קז) καὶ 44): ]8 סא ססזז 0: βετυλουα Ν4Γ" 
(υἱάγννν : βετυλωα )*7: βατυλωα Κι: βαιτουλουα לז : βετουλουα 
66}}: βαιτουλια δ: βαιτουλει :כ βεέλἑέανι 1" | παντα] כז 
και 06[ : 6 ₪ 1% וזה[ : ον כ | סות τὰ ὁ | טז שש των ὑυδατων] των 
υδατὼν αὐτῶν εξελειπὸν ות | αὐτῶν 35] )כסף ὑυδατων 10208: סב 
  των ὑδάτων τ ὶסח | 0%

  οἱקו [ καὶ 1τϑ--τεξεκενουντὸ τη 3030" | καὶ οἱ λακκοιסות 21
0/0770 12 1 λακκοι] λακκίσκοι αὐτῶν >: 0006 τῶν ὑδατων {: 
  | πεὶν 15ז  Νάρρον 5 οὐκ εἰχον] οὐχ ὑπῆρχεν αὐτοιξטזשש +
Β5] πείεὶιν Α : τι πίεὶιν κν: ποίειν τὰ: πίεὶν 13% ΝΘ 61! | סוה) 
εἰς πλησμονὴν υδωρ 71) | εἰ πλησμονὴν] כז καὶ 8: כס( שק 
ὉΊ | υδωρ] טו8 אסז 6": οπὶ תוצ | (סזת%] ἡμέραν μιαν 71) | 
μιαν} 6א 60זז 01 סמו ν | 40/0000 הטזסוו πειν] δέδεδανε קו 

58 

16 συνεταξεν ΑΘ 

  | κατεστρατοπαιδευσαν \5ך* | χιμαρρου 1*5 | παιδιω Α | 5ששה יל5 18

10 τέσσαρας ΒΡ | εξελιπε 3%010( | αγγια 5 

-τηρτξανν )0 (5125א 55-5)  

 - ἂρ | οπὶ και 19---πονήῆρον τὰ | ἀνταססמתמהה  ἰοΐαπιסזת 15
ποδωσει δον | םעדסטצ [ | (οπι ανθ ὡν---εἰρηνη 71) | εστασιασαν 
εονέονεῤεέγνε (τ ἐε 4/35( 255 | οὐκ ἀπηντησαν] οὐχ ὑπην- 
τησαν Ατῦν: οὐχ ὑπηκουσαν 66]]וא | דס προσωπον מה% 

16 αντων] αὐτου ΑΙ: סזת ] | ολοφερνους 5 | סחו καὶ 25 | 
  καὶ 35---ελαλησαν(]ואמ67 | סחמ  πάντωνסחו |  εγωπιον 2" τῇזת

ἄρ | συνεταξεῖ συνεταξαν Ν: ἐνιῤεγαμίξ 60 | א₪005 ]\זהזפ | 
ελαλησαν} ἐλαληλας δ: ἰσεμέμς 657 וע 

17 καὶ απηρενῖ και ἀπῆραν /06]|זונטר\/ 073 : καὶ τηρεῖν :א 

“γματε ἘΜ | παρεμβολη] כז ἡ :כ παρεμβολὴν ןכז) τὴν Κ) ΑΚ: 
 |  Ὁ | αμμων] ἀμων ἃ: μωαβ 04/5ו"  υἱῶνלאש 1" | סזת

 הוו 7115ע μετ---πέντε τῇ | χιλιαδες--,ασσουρῖ 6%  ,455סחת
11703 40/0 ἘΣ | πεντεῖ + ῥεαίίες 55. | νιων 29] ΡΥ απὸ των 
πὸ: ןקז των ἀρρε | αἀσουρ ה[ 1"  προκατελαβοντο] προκατελαβον 
5 Ἐ ταὶ: ἐκατεέλαβοντο τὰ | סה זש ὑδατα και {38 π | סח καὶ 
  των ὑδατων(סזח 71( | סות : | τῶν τ5--ἰσραηλ] αὐτων ἀρה "5
(ΚυΈ 8 | τῶν υἱων ἐσραηλ] αὐτων γ5: סזה πὶ 

  | ησαυ---αμμων)\זתפ'ו  οἱ 15סמו | ", ἀγεβησαν 1זמ 18
5 καὶ 5 (סוה %) שוא ἡσαῦ ]% : ἥνειιονι δέ 22208 εἰ וו εἰς 

0000 Αεγγίσγνε 0000020177 νε δία 34 | οτὰ και 2%--אסו 39 ἢ κι} 
 ולא / 1 : οὐκ οε Ν᾿" ' οὐπενν | αμμων ασσουρ | : + 0ו 15[ סו

εἶ א ΑΝ Μγγίαε וול 17708 55. | δωθαειμ] δοθαειμ 
εἴ; 0000 0" | סוזה καὶ 45--μοχμουρ % | ἀπεστειλαν 
ἐσέγειναν Ὁ: ἐπέτεινεν ]  αφηλιωτὴν Ὁ | οπὶ ἀπέναντι 19-- 
μόχμουρ ἘΜ | ἀπέναντι 15] קז καὶ 6 | εγρεβηλ 13 5 ה] תסח 
νει ₪: αὐγρεβὴλ 0%: γραιβὴλ :כ αἀκρεβὴλ :צ ακραβὴλ :ל 

 [ | ἐστιν 15ו9--אסט א  + Δ τεῖ! ₪ | οπι ἡו
ἐστ ὁ | χουνε χουσει 46)|זצוא/ : χουσὴ 6: ]סט Ὁ | οπὴ ἡ ἐστιν 

 :" | ὁπ ἐπὶ ( | μοχμουρ] μοχμορ Ὁ: μουχμουρ 55ל" שק
μουκχμονρ 5᾽1 μοεχμοὺρ 5*-* "1: μρηχοὺρ ν: μοιγμουρ : μοκ- 
χονρ ו[ 0/4/40 Ἐλι μοχλονν τὰ: \סוח /\ו | στράτεια ΒΝ"1] 

 :₪ קז [ ΑΝΡΙΒ γα]! | ἀσυριων | | παρενεβαλον 5,זקפזוה
| + [ ἐκαλυψεν ΑΝῬυ:; ἐπεκαλυψαν 5 | 

 סו זו  κεויטו 0 σφοδρα) εἴי--  8 | καὶשזה צה, 5(%ו
Ἐσ: ה א | וה καὶ ὅν קוחק | קיו!) [ + αὐτῶν קשוח | .סזח 
καὶ ש שק--") τὰ | (πὶ καὶ 9" --πολλω 71) | חה καὶ αἱ ἀπάρτιαι 
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μέτρῳ ἐδίδοσαν αὐτοῖς πεῖν. “ΖΞκαὶ ἠθύμησεν τὰ νήπια αὐτῶν, καὶ αἱ γυναῖκες καὶ οἱ 8ב3  
νεανίσκοι ἐξέλιπον ἀπὸ τῆς δίψης, καὶ ἔπιπτον ἐν ταῖς πλατείαις τῆς πόλεως καὶ δ ἐν ταῖς 5 05 

(2) 3 διόδοις τῶν πυλῶν, καὶ οὐκ ἦν κραταίωσις ἔτι ἐν αὐτοῖς. 53 Καὶ ἐπισυνήχθησαν πᾶς ὁ 

0 λαὸς ἐπὶ Ὀ ζείαν καὶ τοὺς ἄρχοντας τῆς πόλεως, οἱ νεανίσκοι καὶ αἱ γυναῖκες καὶ τὰ παιδία, 
(1.3) “4 καὶ ἀνεβόησαν φωνῇ μεγάλῃ καὶ εἶπαν ἐναντίον τῶν πρεσβυτέρων 5414 640(ע ὁ θεὸς ἀνὰ 

μέσον ὑμῶν καὶ ἡμῶν, ὅτι ἐποιήσατε ἐν ἡμῖν ἀδικίαν μεγάλην οὐ λαλήσαντες εἰρηνικὰ 
(4) 15 μετὰ υἱῶν ᾿Ασσούρ. “5καὶ νῦν οὐκ ἔστιν ὁ βοηθὸς ἡμῶν, ἀλλὰ πέπρακεν ἡμᾶς ὁ θεὸς εἰς 

)15( 6 τὰς χεῖρας αὐτῶν τοῦ καταστρωθῆναι ἐναντίον αὐτῶν ἐν δίψῃ καὶ ἀπωλίᾳ μεγάλῃ. “ὁκαὶ 
ἷ νῦν ἐπικαλέσασθε αὐτοὺς καὶ ἔκδοσθε τὴν πόλιν πᾶσαν εἰς προνομὴν τῷ λαῷ Ολοφέρνου 

(16) 25 καὶ πάσῃ τῇ δυνάμει αὐτοῦ. 57 κρεῖσσον γὰρ ἡμῖν γενηθῆναι αὐτοῖς εἰς διαρπαγήν" ἐσόμεθα 
γὰρ εἰς δούλους καὶ ζήσεται ἡ ψυχὴ ἡμῶν, καὶ οὐκ ὀψόμεθα τὸν θάνατον τῶν νηπίων ἡμῶν 
ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν καὶ τὰς γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα ἡμῶν ἐκλειπούσας τὰς ψυχὰς αὐτῶν. 

38 “δμαρτυρόμεθα ὑμῖν τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν καὶ τὸν θεὸν ἡμῶν καὶ κύριον τῶν πατέρων 
ἡμῶν, ὃς ἐκδικεῖ ἡμᾶς κατὰ τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν καὶ κατὰ τὰ ἁμαρτήματα τῶν πατέρων 

  ἡμῶν, ἵνα μὴ ποιήσῃ κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον. “39καὶ ἐγένετοבפ <

κλαυθμὸς μέγας ἐν μέσῳ τῆς ἐκκλησίας πάντων ὁμοθυμαδόν, καὶ ἐβόησαν πρὸς Κύριον 

25 ἀπωλεια ΒΆΡΑ 
27 κρισσον Α | οὐχ 4 29 ἐμμεσω ΑΚ 

 13 ג א 50 -] - כז שוא (07.) 15 315

εαῤίϊ-כז 1%  εἰς προνομηνἾז/98/ |  πασαν πὶ | οπὶ πάσανספ(  
τὰ | τω λαω] του λαουומ  εαρέλμίαέον Ὦ δα:856: לו  οἰ11/0/0700  

ολοφερνους 5 | οἠὶ καιץ* |  λαου1% | סמ זש 06]צא | גשש]  
 3%--6עז0ע תה

27" κρεισσον γαρ] κρειττον ὝὙαρ Ὁ: οτι κρεισσον א : ΟἿ Ὑαρ 
{Κκ | סת γὰρ ἡμῖν ἂρ | ἡμὶν γενηθηναι] γενηθηναι ἡμας ץ : 
γενεσθαι ἡμας Ὁ : ἡμας γενεσθαι ]% | ἡμιν] μας "506]]זוגוע ל.\. | 
γεννηθηναι τὰ | αὐτοις εἰς διαρπαγην] εἰς διαρπαγην αὐτῆς ἢ 

ἀποθανειν (-νουμεθα Ὁ") εν διψη Ὁ: + αποθανειν εν διψει (- Ψη 
 αὐτοὺς [ : εἰς διαρπαγὴν ἡ αἀποθανειν εν διψει 1 | αὐτοιςיא) 06]א

ἀρ: סמ (%78/"" | סמו εἰς διαρπαγην 025 | διαρπαγην---δουλους] 
ἡγαάέδίογεονε 11" | [6000606--סטא ἡ τὰ | 6000606 γαρ] και 600- 
μεθα 035: סומ 02055 | εἰς δουλους] כז καὶ ₪5 : {και δουλους 71): 
Ἔκαι δουλας 88א) | μων 19[ ὑμων 5* | νηπιων---αὐτων] 
γυναικὼν καὶ τῶν νηπίων ומ | νηπιων] ἡπίων (-ον ]'*( Β΄: 
παιδιων | | סב ἡμὼων 25 {3|535] | οἵη εν οφθαλμοις ἡμων Α | 
{και 35---οααυτων] και ץטעסואשע καὶ ד6אששש 71) | γυναικα5] + ἡμῶων 

  | τὰ τεκνα ἡμων] τας θυγατερας {36 | εκλιπουσαςט[5"/0
56* | οπὶ τὰς ψυχας αὐτων 3," | τὰς ψυχαΞ] τὴν ψυχην 6% | 

 ’ [ ἡμων Ὁ₪עדשץ
 :[60 πὶ | μαρτυρομεθα] μαρτυρωμεθα εἾמנזגה  ἰοίπιπιסוג 28

διαμαρτυρομεθα 51% | סתג ὑμιν---και 29 ἀρ | υμιν] μιν 06[ : 
πος θα: οὖν Νρβ | τὸν 19] ἐπε {κ | סמג καὶ 29---μων τὸ 3, | 
τον 2%--אטקוסש] אל τον θν כ | μων 19[ טעזשש {ΚΞ} | (οπὶ και 
3 πττημὼων 25 71) | κυριον] ΡΥ τὸν [ἢ | των πατερων ףעשע 19] 

 ל" +  [15 50: [* | 09] ὡς 51% | εκδικει]חשד6קשש  ἂρ: τωνסוג
 |  εἐκδικησει Νάρρϑν : 680066 1]%: /00220/ 4וש (ט10) ן*:  ἴῃססזז

 : τας---κατα 29 ἀρ | τας ἁμαρτιας] τας ἡμερας ἢסמג |  ἡμᾶς Ὁסזמ
 | " αμαρτηματα 85 | και 45---σημερον] κέ 20/0/0700 (006 1דש
 סה |  κατα τα. ἁμαρτήματα 4/5סתב |  καὶ 45--μων 40 185סמו

κατα 2% ןא | סוג των πατερων 29 ἃ | סומ ἡμων 45 Ὁ | «να μη 
ποιηση}] του ποιησαι 15 | סת μὴ 1/5715 | ποιηση] ποιήσει 
Ν"θαρ: ποιησητε ᾿γ35 3,5: (ποιησετε 71)010(( [οι κατα 39 ( | 
εν--- σήμερον) εν τὴ σήμερον ἡμερα Ὁ: οἵη 3." 

29 κλαυθμος] καυθμος א[ : κλαυθος 0 | εν---εκκλησιας5}7 εν παση 
ἐκκλησια {κ | παντων ομοθυμαδον καὶ] 007020005 ἐέαφιε εο71- 
5070007010 ΒΘ... | παντων] 0/2203 62: סב ἀἸκπρ | סננג) καὶ 29--- 
μεγαλη 71) | אטקוסש] א 6א ססצש 63: כז τὸν א : סמו[ 1/8 | τὸν 

8-2 

24 κρειναι 5 13 οζιαν ΒΡΑ 
16 επικαλεσασθαι ΒΑ | εκδοσθαι Α | הש 5 

1. | εδιδοσαν] εδιδουν :2וא εδιδου Ὁ | αὐτοι5} εαυτοις ὑδωρ ἵκ: 
 :! τεῖחוש יא : 29 Β"] ποιεὶν πὶ+ע8שק !8* | ח6ש

07 5 
22 ηθυμησεν [3.3.5 * ורגש ] 0 שש סש ]א >> 6[[ 525 : αγιχταδαρΐ 
  και τὰםעדשש  αμιχίαδαρέμ» 1" | τα--- γυναῖκες} αἱ γυναικεςכב

νηπια τ ἂν αὐτων ἀρ | סוג καὶ 2% ἀρ | γυναικε5] + αὐτων 
Ν 3 | και סו νεανισκοι] και τα νηπια ]% : סוזה 3.5: + αὐτῶν 

  της 29 ---πύυλων {κΆξκι}כ[ < והציע 4 | כוחה  254555 | εξελειπον ΑΝזמ
 [ | διοδοι5תג  καὶ 5% Ὁ | εν 25--οὀΊυτοι:] ἀπεθνησκον ἀπαντεςסוג

οδοις. ἢ: ἐγαρείδε ἢ | πυλων] οδων 5. | (οπὶ και 69---αὐτοις 71( | 
κραταιωσις ετι] ετι ἰσχὺυς 1% : סות זו 5 

23 επισυνηχθησαν] συνηχθη (εσυν- τὰ} ה 8," | οἵη ד ολαος 
{71)85. | οζειαν] οζιας (0טג)*[ | τοὺς} כז ἐπὶ 818ν : כז 60 0 
  και αἱסומ | "/ της---παιδια πὶ | Οἷὴ οἱ---μεγαλη )%3סוג | 42
γυναῖκες 02 | סמו καὶ 55 5 | εβοησαν 002\1המוקפש\. | 
φώνη μεγαλη καὶ] סמ 60: סמ שאו ₪ ] אש  6-- 

 206 εναντίον των]קֶ  | εἰπὸνתו
πρεσβυτερωνῚ αὐ | των πρεσβυτερων] αὐτων ]% | 
των] 45קז חשעזשש .\5006(1]]!הגטט | πρεσβυτερων} βυτερων 

 טק 98 א
24 κρινε 26%' | 0 0605[ 42/00: 158 | סות ἀνα זמ  ὑμων 

και ἡμων} ושש {- τε ν) καὶ ὑμων 06]ורגטוא\. 05 : καὶ דא 5\כ 5 
  | μων] ὑμων 2* | οτι] διοτι % | εν---λαλησαντες} αδικιανא

μεγαλὴν εἰς ἡμᾶς και סטא ἐλαλησατε πὶ | εν ἡμιν} εν ὑμὶν 2* (υἱἀ)ὰ : 
  μεγαλὴν 34. | οὐ] μη ὈΓΚΙ | εἰρηνικαסומ |  εν (Ὁ(סזמ 71(: סומ

μετα] τὰ 6: סזב) εἰρηνικα 52) μετα νιων αἀσσουρ] שו 4 ΣΕΥ] 
3.5] νιων] כז τῶν 1<]0/0\1קפוא : (סנמ 236) | ασσουρῚ) 6א οοττ σῷ: 
ἀσοὺρ זה[ : 457907070 9} 

  71) | 0 80005 ἡμων] 0 βοηθων ημιν(סוג סטא--ףקשל 26 <
  | αλλαסת 6: סמ 0 .40]][טצץא : πος 0400000, 12795או :501%
πεπρακεν αλλ εξεδοκεν πὶ: 404 /700001/ 85: 2064 /7000/ 12 | ἀλλα] 
και 6: סזב 71( | 0 060] סזב) Ὀ΄: + 020? 62 | סזמ τας 1\לזמזפ | 

  εναντίον αὐτῶνסמו |  του--μεγᾳλη ἀρסזג |  αὐτῶν τοῦ 6סומ
05 | ἐναντίον} 6ץשחוסש Ὁ | סנה εν---μεγαλη 3," | 60/6 0'0)* 
[18 | απωλια] כז εν :כ 26 6 = 

 [ | (οπι ἐπικαλεσασθε αὑτοὺς 71) | επικαλεσασθεג  νυνסה 26
προσκάλεσασθε )%: καλεσατε τὴ: ερρμοζαίε 31,** | (οι. καὶ 29 

  | | πολινוג: 6א80ז6 06(]אצש : 6א8שז εκδοσθε] 608000006 6ךו)

59 



 ΨΙ 29 [ןסצ 9

Β τὸν θεὸν φωνῇ μεγάλῃ. 39 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ᾿Οζείας Θαρσεῖτε, ἀδελφοί, διακαρτερή- 
σωμεν ἔτι πέντε ἡμέρας ἐν αἷς ἐπιστρέψει Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς, 

30 (3) 

8: (5) οὐ γὰρ ἐγκαταλείψει ἡμᾶς εἰς τέλος" 3: ἐὰν δὲ διέλθωσιν αὗται καὶ μὴ ἔλθῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς 

βοήθεια, ποιήσω κατὰ τὰ ῥήματα ὑμῶν. 3) καὶ ἐσκόρπισεν τὸν λαὸν εἰς τὴν ἑαυτοῦ 3: 

παρεμβολήν, καὶ ἐπὶ τὰ τείχη καὶ τοὺς πύργους τῆς πόλεως αὐτῶν ἀπῆλθον, καὶ τὰς 

γυναῖκας καὶ τὰ τέκνα εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν ἀπέστειλεν" καὶ ἦσαν ἐν ταπεινώσει πολλῇ 

ἐν τῆ πόλει. 
τ Καὶ ἤκουσεν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις Ἰουδεὶθ θυγάτηρ Μεραρεὶ υἱοῦ "Ὡξ υἱοῦ ᾿Ιωσὴφ υἱοῦ τ נז 

Ὀζξειὴλ שופס Ἑλκειὰ υἱοῦ Ἤλειοὺ υἱοῦ Χελκείου υἱοῦ ᾿Ελιὰβ υἱοῦ Ναθαναὴλ υἱοῦ Σαλαμιὴλ υἱοῦ 

Σαρασαδαὶ υἱοῦ Ἰσραήλ. " καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς Μανασσῆς τῆς φυλῆς αὐτῆς καὶ τῆς πατριᾶς αὐτῆς" 3 

καὶ ἀπέθανεν ἐν ἡμέραις θερισμοῦ κριθῶν. 3ἐπέστη γὰρ ἐπὶ τοῦ δεσμεύοντος τὸ δράγμα ἐν τῷ 3 

πεδίῳ, καὶ ὁ καύσων ἦλθεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ ἐτελεύτησεν 

ἐν Βαιτυλουὰ τῇ πόλει αὐτοῦ, καὶ ἔθαψαν αὐτὸν μετὰ τῶν πατέρων αὐτοῦ ἐν τῷ ἀγρῷ τῷ ἀνὰ 
μέσον Δωθάειμ καὶ Βαλαμών. 4καὶ ἦν ᾿Ἰουδεὶθ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῆς χηρεύουσα ἔτη τρία καὶ μῆνας 4 

τέσσαρες. "καὶ ἐποίησεν αὐτῇ σκηνὴν ἐπὶ τοῦ δώματος τοῦ οἴκου αὐτῆς, (9 καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν 5 

30 οζιας ΒΡ | ἐλαιος Α | εγκαταλιψει Β"Α(εν-}5 
3 παιδιω Α |[ κλεινὴν 3* 

ακινθων Ν : ακιθω [| ΞΕ: ακιθα ν:  ,462/0267 31/5 [| | νιου ἡλειου] 
ιωὴᾺ +: υἱου γεδαίων %: תב ἄρτηρβ: 270% 22705 3: 0790 Λιαΐρε 
 :ψελκίου τὰ [ | χελκειου,\06]!תטטש3ש  υἱον χελκειουסמו | 5
μελχια 1%: 0/0/22 5: 10/6 3, | סגה νιου ελιαβ ἀκρ | 
ελιαβ] ελιαμ τὰ : ελιαθ ν: 608 500: 660 3}: 2000? 9: 
7». 8 | ΦΙοἵὰ νιον ναθαναηλ ἀκρ | ναθαναηλ] ναθανιηλ ₪[: 
ναθαηὴλ ₪0: ναχαναὴλ ἢ: 07/20א/6 86. | סמו/ νιον σαλαμιὴλ 
66% | σαλαμιηλ] σαμαλιηλ וא : = .52070701001 881: ו][ 
9: σαμαμιὴλ 5: σαλμιὴηὴλ :ץ σαμιὴλ :עץ σαλαμινα Α: ϑαμαεῖ 
(Ὁ : 50/0/0007 12 | νιου σαρασαδαι] νιον σουρεισαδδαι 2 : -0טשסש 
ρισαδε Ὁ’ | σαρασαδαι] σαλασαδαι ,\06[15: σαλσαδαι ν: σαλαδαι 

 : ἀσαραδαι 1ז:  : σαρσαδαι](0תוקפט  σαρισαδαι 5: σαραδαιןא:
συμεων ])%1'.: סמו 855. | סתג טוסט ἰσραὴλ 6* | υἱον 119[ νιον 

 ( אסז: 27 א  (νιους Ν᾽ : των νιων Ὁ)טטק6שע טוסט
3.) “μὰ 4 | ἰσραηλ] (ἣλ ,\* : 6 Αδ: 207007 ₪ 

2 ανηρῚ μνηστὴρ τὰ | μανασσὴ ש074/* | (סמו τὴς φυλης 
αὐτῆς 71) [| τῆς 19] קצ εκ ΒΕΓ | φυλης ספ( עז 29 % | 
αὐτης χ5---και 397] 6/2/5007 26/776 φιεὶ 1" | סח αὐτῆς 29 0 *,1ק | 

 {2% 5 4% 5)016( | πατριαΞ] πατριδος Ὦπιν | καὶ 35--שטז  καὶסוזה
  κριθων .\ | κριθης ἀρρϑ8כסף(  ]: λές 62 | θερισμουסוזה
3 ἐπεστὴ] ἐστ תג | του---τδραγμα Β] τοὺς δεσμευοντας τὰ 

δραγματα (το δραγμα Νάρῃρ8) 0115 סתומ 07029: 00+ 
 - [ ἐσέμαΐμς δε 1/" | ο--- κεφαλὴν εκαυלו033070 855. | 0---א\ ושש

τωθὴ ἡ κεφαλὴ τὰ | εἰσηλθεν )%1/* | ἐπὶ 29[ εἰς {ΞΕ | סה 
 [επὶ 39 | [ 8סז 18]  χγ--κλινην 5" | ἐπὶ 30--ετελευτησενאש(

εἰς )% | אש Βὰρ] + טזסט ΑΝ 855. |!6ז 8:8 | καὶ 39--- 
αὐτου 25] εν βαιτυλονα (αι 6 6 υἱὰ 43) και ετελευτησεν ἂρ: סו 

  | βαιτυλονα] βετυλωα ἔ: βατυλωα % : βυτυλουνα ν : βαιτουλοναןא
 |  βετουλουα 061: βαιτουλεια Ὀ΄: βετουλια 0: Βείλεϊία 30םז:

(οπι τῇ πόλει αὐτου 71) | τη] קז ἐν Νρ μη 543 | εθαψεν אי | 
ἐν 35 --βαλαμων] סות (1)71/" | סמו εν 4%--זש 30 ἢ | εν 35] כז 
και Ὁ | τω 35] τὸ 0: סת τὰ | δωθαειμ] δοθαειμ 6)1 : 20/0010 
1 | βαλαμων] βαλαμὸν τ: βαλαμὼ 010([]6)א : βελαμων ἂρ 
δον (βεέλαμεν 44): λαμὼν {Ππ| ἀναμέσον (οπὶ ὁ) αβελ- 
μαειν 

4 ιουδειθ} ιουδηθ οἴπινν : + 1006 566 | סח χηρευουσα {Ἐκ 
ϑρες | μηνας ד600 063 ] לול הא ὅρος | 600 006[ 

 [ 50% + τέσσαρας χηρενουσαומ : δ' 0דו טסשק) קזפשוא
5 αὐτὴ ΒΝν] קז) ἐν 74}: αὐτῆς ἢ : εαυτῆς "וא )010( : εαυτὴ 

Αϑυνλ᾽ ταὶ] | τοῦ δωματοιῖ δογματος ]: סמו τοὺ % | סת τοὺ 
οἰκου ἄρπιρβ | οπὶ αὐτὴν 159 665ק | ἐπεθηκενὶ εθηκεν ἄρτηρβ: 

60 

/111 : ἡλίου ΒΡ | χελκιου ΒΡΘ 

ΒΑΝΘ50-Ἐ)-τωρτξαν ΚΓ ΈΞΙ" Ὁ 5 

ϑεον} οτὰ ἀπεῖρξε : סזמ τὸν Αςεΐγανγ | φωνη μεγαλη] μεγαλη 

τὴ φωνὴ ₪ 
30 προς αὐτουΞ} υς ΞῈΡ τὰς ,\*: סה 1) 001253" | 6 

₪ | διακαρτερησωμενῖ קז και ]213005 : διακαρτερήσομεν τ: 
καρτερησωμεν (ρτ και Ὁ) Ῥάρῃρϑ : καρτερησομέν τῇ : 62/60/9000 06, | 
τι ἐπι 3: סות 8/" [ἡμέρας πεντε 5/0101 | επιστρεψει] 
επιστρεῴφει ΑΙ: γεμοεαδίί ἘΡ | סזג κυριος 1/" | -סות) ο θεὸς 
μῶν 71( | τὸν ἔλεον Ὁ | כזמ 60 ημας (1135 | εγκαταλειψει] 
εγκαταλειψη 1: καταλειψει τὴ : καταληψει Ὁ 

51 εα»Ἱ αν Ἐπὶ | οπὶ δε Αὰν | סזת) διελθωσιν טז καὶ 71 | 
ελθωσιν 136)  αὐται כז αἱ ἡμέραι (η εχ ₪ סזה) כ'*) למה: 22/2 
ἘΠ.5Ὶ וותק( 0001 1955 | א0ו--טקשע 218 50ז ν | μη] סש ג | 

ελθη} γένηται )11/ | > μας βοηθεια] βοηθεια 60 ημιν )% | 
εῷ ἡμαιῖ 40 ἡμῖν :זמ (οπὶ 71) | βοηθεια קז ἡ Ὁ | ποιησω) 
ποιησομὲν שקאל-) γν"}) ל5"/001 | זס ρημα 06)]חצא | υὑμων 
ἥμῶων 5" : 200 1/5: סזה ἴ 

52. τὸν λαον :0קא[א/ ἘΜ | εἰς 1τ9---παρεμβολην} εἰς τὴν 
αὐτοῦ παρεμβολὴν 2: εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτων |: εκαστον εἰς 

τὴν παρεμβολὴν αὐτου ]% 1/5: ἐν τὴ παρεμβολὴ αὐτου Ὁ : εἰς 
ται παρεμβολαε αὐτῶν πὶ: סזמ) 71): οπὶ 0טזסט) 3,5 | παρεμ- 
 | ( καὶ 29 71(סזת | "/ και 15---πολει 4סח |  πολιν Αןקז ] 86

 |  καὶ τοὺς πυργους τὰסוה | ) καὶ 3" --απηλθὸον 71(סזמ | [ " τὰ 1ומ
  /008/: ἐπὶ ]% | πυργου:] πυλωνας 6 | οἷצו  15 ρὲזפטצ

 { αὐτῶν ἀπηλθὸον ]%11/55 | (απηλθονזמ | סות  τ᾿ πόλειםהדשל
ΡῈ καὶ 44( | τέκνα + αὐτῶν 567 | [סואסטצ שטזשש εαυτων אסטפ א)0 | 
 εαυτων 50: (οπὶ [ 71) | αὐτῶν 25אד \* "1: (זסקסש 5 ] 9
44.171} | απεστείλεν ΒΒ." 8} ἐξαπέστειλαν (1/)01006]]א : απε- 
λυσε )% 5(υἱ4); ἀπέστειλαν ΑΝ 5.5 [[6ז 6: (οπὶ 71) | πολλη] 
ἐσφοῦρα 8/8 | ἐν τη πολειῖ סח 4/8 : Ἐαρχη ιουδηθ ] 
ΠΙ 1 καὶ ηκουσεν] καὶ ἣν ἐν τὴ πόλει κατοικουσα {1} 86: 

0 «γαίῦ ἘΜ: סות זמ  εκειναι 4] )קס ἡμέραις 51: Ἐδε τὰ | 
εονδειδ] ἰονδηῦ εἴν: ἡκοῦσεν ιουδηθ τὰ | θυγατηρὶ ןז ἡ 1% | 

ΜμεραρειἿ μεραρὴ ῥετα: μεριαρι { | סזת) νιον 15---ἰσραηλ 71) | 
οἷα νιον ₪ Γκ | ₪0 [שופש αἀξιου τὶ  ωξ] :קי 7 
"μα, עי | νιον ιωσηφ} קיס οἴειηλ כ : ΑΙ Οὐεά Ὧι: οτὰ לע | 
οὔειηλ) Οείαε ἘΔ} 0 [ ἕλκανα :קוקה εἴεκιου νιον αχιτωβ 
δ᾽: ἀγάνιον פס γεδεὼων וסט ραῴαιν δ: εκκεια νιον עס טוסש 
γέδεων νιον ραφαειν νιον ἀχιτωβ ΑΝ 5 [| זרגצרא ΓΞ "עי 8 [ἐλκεια] 
ἕλεανα δ: Οεἰοία ἘΜ | ἀνανιου) νὰν [: “παν δ: “παρέα 8 | 
γεδεων γεδαίων {1 γεῦσων 5}»7}. Οείτον 78" | ραφαεινἾ ραφαιν Α: 

 ג  ἘΜ | αχιτωβ] ακιθωνיו : ρεῴανειν {33.{υἱ6}קוו



ΥΙΠ 2 ΙΟΥΔΕΙΘ 

6 ὀσφὺν αὐτῆς σάκκον, καὶ ἦν ἐπ᾽ αὐτῆς τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς. δ καὶ ἐνήστευε πάσας τὰς Β 
ἡμέρας τῆς χηρεύσεως αὐτῆς χωρὶς προσαββάτων καὶ σαββάτων καὶ προνουμηνιῶν καὶ ἑορτῶν 
καὶ χαρμοσυνῶν οἴκου Ἰσραήλ. Τ7καὶ ἦν καλὴ τᾷ εἴδει καὶ ὡραία τῇ ὄψει σφόδρα" καὶ ὑπελείπετο 
αὐτῇ Μανασσῆς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς χρυσίον καὶ ἀργύριον καὶ παῖδας καὶ παιδίσκας καὶ κτήνη καὶ 

8 ἀγρούς, καὶ ἔμενεν ἐπ᾽ αὐτῶν. ϑκαὶ οὐκ ἦν ὃς ἐπήνεγκεν αὐτῇ ῥῆμα πονηρόν, ὅτι ἐφοβεῖτο τὸν 
9 Καὶ ἤκουσεν ῥήματα τοῦ λαοῦ τὰ πονηρὰ ἐπὶ τὸν ἄρχοντα, ὅτι ὠλιγο- (9) ο θεὸν σφόδρα. 

Ψύχησαν ἐπὶ τῇ σπάνει τῶν ὑδάτων" καὶ ἤκουσεν πάντας τοὺς λόγους ᾿Ιουδεὶθ οὺς 
ἐλάλησεν πρὸς αὐτοὺς ᾿Οζείας, ὃς μοσεν αὐτοῖς παραδώσειν τὴν πόλιν μετὰ ἡμέρας πέντε 

 - τοῖς ᾿Ασσυρίοις. ᾿οκαὶ ἀποστείλασα τὴν ἅβραν αὐτῆς τὴν ἐφεστῶσαν πᾶσιν τοῖς ὑπάρגס

τι χουσιν αὐτῆς ἐκάλεσεν Χάβρειν καὶ Χάρμειν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως αὐτῆς. τ καὶ (1ο) 
ἦλθον πρὸς αὐτήν" καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Ακούσατε δή μου, ἄρχοντες τῶν κατοικούντων 
ἐν Βαιτυλουά" ὅτε οὐκ εὐθὴς ὁ λόγος ὑμῶν ὃν ἐλαλήσατε ἐναντίον τοῦ λαοῦ ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ταύτῃ, καὶ ἐστήσατε τὸν ὅρκον ὃν ἐλαλήσατε ἀνὰ μέσον τοῦ θεοῦ καὶ ὑμῶν, καὶ εἴπατε 
ἐκδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν ἐὰν μὴ ἐν αὐταῖς ἐπιστρέψῃ ὁ κύριος βοήθειαν ὑμῖν. 

  13 ᾿Ξκαὶ νῦν τίνες ἐστὲ ὑμεῖς οἱ ἐπειράσατε τὸν θεὸν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον, καὶ ἵστατε ὑπὲρ(וז-1ך)

9 ρηματα)] כז τα ΒΡ | οὗιας ΒΡ 
12 60706 Α | Β 

ΒΑΝΘΡ-")}--πηρυβανννΈ 3 3/5 ₪ 

παραδωσειν---πεντε μετὰ πέντε ἡμέρας παραδωσειν τὴν πολιν 

ΚΙ» | μετα ἡμέρας )ח6עד6] ספ ασσυριοις 0731 : (εν ἡμέραις 
πέντε 71( | [דסופ της 6" | ασσυριοις} οἱς 6א ס0זע 6: ασύυριοις 1: 
νιοις ασσουρ ]% 

10 οπὶ τὴν 2'-πχαρμειν 1/9 | סתנ τὴν χ25--ταυτὴς 2% τὰ | 

εφεστωσαν} ὑπεστωσαν Ν | πασιν] קז ἐπι :1%02ק)[ οἵχ 67 | 
ὑπαρχουσινἾ ἀρχουσιν 5: ταμίιειοις )-6)- ]( ]88 [αὐτης 29] 
αυτοις ἢ (αἰ 4): αὐτὴ 010(5-60*5)קזפא | χαβρειν [25מז*ט ρὲ 
οὗιαν ἀρ: χαβρειμ 4: χαρβιν :צ οὗιαν (15 56Γ 6*( και χαβρην 
6[: οὔιαν και ἕαμβρην τη(236 (-βριν)) : ΡΥ οξιαν και ΝΗ(εχαβριν) 
τῷ χε }}] 5: Οκέαρε εἰ Οαπόγέρε 32 | καὶ χαρμειν] και χαρμην 

  : οἱ ]* | τοὺς---αὐτης 30] αὐ 2γεέεδγέεγος δ = 2000209ךאסאוב
10005 φιὶ αἰξεαηἑ ἰγαάέγε 0700707077 τε ποσαγεί 1702 μι | 

  35] αὐτων 1שעד מפ |  τοὺς ἂρ | (οπὶ τῆς πολεως αὑτῆς 71)סוזה
11 προς [םטזסטצ αὐτοῖς 158": סתג) 71) | δὴ μου] ροκί 

ἄρχοντες %: δη μοι ἵν: 916 לק 3.5: (סזמ 71(: סמ δὴ 073, | 
ἀρχοντε5] כז οἱ ἔκ : סתג 341: {(οπὶ )זש--0ז 71) | των κατοι- 
κουντων δἰ λαδίίανείες 312 : סזת τὰ | εν 19 ΒΝ ΠΡ5] τὴν ]8 : סב 
ΑΞ 1611 | βαιτυλουα] βετυλουα ץוא : βαιτυλονας τὴ : βαιτουλεια Ὁ: 
βετυλωαν ]: βαιτουλουα 8: βετουλουα (6}1γ: βατουλοαν Κ΄: 
20/00/9070 1" | οὐκ εὐθης} οὐκ εὐθὺς ἔτη : ἠκουσθη ἃ | υμων 
 --- ἐναντιονסמג |  οἵη ἀπιρ 86 | οπὶ ον 19---ταυτη 3,.,πשש כ: ]19
ἐλαλησατε 25 Ὁ | ενωπιον 1 | ημερα] ₪ 6א 60צץ )* [ταυτη] αὐτη 

  ΑΝסקאסש] + זסשזסש |  τὸν πὶסב |  καὶ 39 --υμων 29 Καὶץ | סתג
 06 29---εἰπατεῦ 00/0070 0701700 172 000500018 0/5]|וגטוש | סע

2000 μος 11/9: סות τὰ | 0ע6--טקשע 297 ἐγε 702000 090 
07 01 70/0 νοὸς 1 | υὑμὼν 29] ἡμων כוש | {ειπατεῖ + εν ορκω 
71) | εκδωσεινἾ του εκδωσε τὰ | [ףששש ὑμων ΝΥΞΞ: Ἔμετα + 
ἡμέρας ₪ | εν 30---ομιν] περεγέΐ 000075 067704/07720770 17/29/20 

 | סמ ול : 1/5 | εν αὐται5} ἐγ: 205 φέρε 00200 28%קולו
ἐπιστρεψη] επιστρεψει ΑΝ "(υἱά)γ | סמג 0 2% ,40-(]%]קטצא | 

 טקוש] 17: 0//0070/דוושו  +9 0% ἡμων {κῦ 5355 | βοηθειανאטקס]
  εἰς )51<: βοηθειν 5: βοηθ... ἃכז [ 5 | βοηθειαν?ספ/ל

βοηθησαι 4 תגטוא![06 | ὑμὶν] ἡμῖν 1400618050 3: ὁ 6א 0 ἢ: 
60 ημιν 1%: סנה ἀρ: א%?+ 206 40 0 

19 ἐστε 086 ὑμεῖς Ὁ | οἱ] 0ד6 עץ: 0וז(ע69 ןכ | επειρασατε] 
/7010/95 1 δι; πειραζοντες 11555 : εκπειρασατε ἃ | 060 [ שלל לק 

  ₪ | οἵη τη ἡμερα {κ(ך1)  : 7 »γαεὶ 3/* | οἵὰ εν 1τ9--σήμερονו
τὴ σημερον] ταυτὴ תג | τὴ 29] τὴν Ὀ΄: ταυτη ככ | οἵ και 29-- 
ανθρωπων Καὶ [| ἰστατε] ἰστασθε ΝΑ. Ἀραΐρτη-ϑν : 407070 :א 
)075/0602715 3.5} ὑπερ דסט θεου] 00 00 70570 345: סוג τοὺ ἴ: 

ἼΟΨΙΑ 

βοηθιαν Β"וז  
6 προς σαββατων * | προνουμηνιων [| + και νγουμηνιων 11% 

  χαρμιν 4זס

και 4%--)6( ταςסמ  | )4% 71 καὶ 3%--)6( καὶסומ ) | %) 67606ד0 
αὑτης 39] αὐτὴ 5006*'49--00ז05 49 5260 |  καὶע | סמ  

(υἱἀ)ρ!πιρβ | της χηρευσεως αντη5] αὐτης χηρευοῦσα ₪ 
 - 11061 ₪: ἐνγησםסמ  και 15--αοὐτης Ὀ'άρν | ενηστενεסות 6

τευσεν ,414 8]\52061הזיפוג | τῆς χηρευσεως סעד מפ [ 49/06 20066 560 : 
  αὐτης ἢ | χωρις---οικου] 0050000005 077סמ % | סמ

  1" | χωρις προσαββατων] 60דלל 71 4/0005
 - προσαββατων--καὶ 45 ἂρ | προσαβסזה |  ὯΔקילו 007
βατων και] των ]%: סוג 5 5766 | προσαββατωνἹ) קז τῶν 95: 
και σαββατων ,\* (και 51 ?85( | סות καὶ σαββατων Α"νᾷ | 
προνουμηνιων 1"13ג ]א  דז קסעס ועו פ 1% : ρεγεδηεὶ ἐς 1-2 5 ϑρες: 
προνομηνίων καὶ νουμηνιων τὴ : + προσαββατων Α": και νου- 

μηνιων 133916 5 [!6ץ (ΓΈ : (εν ουμηνιαις 71) | סמג καὶ 60קזשש 
ϑρδο | וא καὶ 4 5 τορτων] Ρε τὼν ἀρ: ק) σαββατὼν Τ1}} 
χαρμοσυνων [ + και μνημοσυνων 1% 55 : + 61 »εενιογίαε 8 

7 καὶ ףש] (סזמ 71(: סזמ ἣν ἂρ | καλη---οψει7 06/6 ἡαεΐε 566 | 
οἵ καλη---καὶ 2% !\ 02 (18ט)ק53/"י | οψει] + καὶ שש τη καρδια 
καὶ ἀγαθὴ εν συνεσει καὶ דש πλουσια ]% 1/5 [ην [דח)\סטטו ₪ 
3.57 | οπι καὶ 4"--טטזשע ϑρεο | καὶ 35] οτι ] 3," | υπελειπετο--- 
αὐτων ἢν εκ του 0/8005 αὐτῆς πλουσια σφοδρα τὴ | ὑπελείπετο] 
ὑπελιπετὸ (11154673/")01656/ק : ἀπελείπετο Ν᾽ | (οπὶ αὐτὴ 71) | 
μανασση9] ροβὲ αὐτῆς 50: "/8סתה 0ק | αὐτὴ] + *2/4א/ 

  4200700 ἈΠ 0705 0 705 07 ΜΝαϊλαπαλεὶ 070 5ו
  καὶ 59 5% | (οπὶ καιסזה |  ΜΗ 737007 42.5על שס 010%) 500/06
6" γι) | סזג καὶ Ἴ9---αὐτων 4," | סמ καὶ 75 0/3 | (οπὶ και 
85 γι) | ἐμεινεν 04*5כ/\ | ἐπ᾿ αὐτων] ἐπ᾿ αὐτοῖς Ὁ: א εἰς 1 

  | 05 ἐπηνεγκεν} φηΐ ἐηγέγγεί Ἔδειתב  οὐκ--επηνεγκενסזה 8
ϑρες | αὐτὴ] ΡΥ 6ח ם'ס6|ות: 6ח αὐτὴν ןא: סות ἢ | ρημα Ροβὶ 
πονήρον [| | πονηρονἾ סשא+ ἣν זמל' | סוג οτι---σῴοδρα 1 | οτι] 
αλλ πὶ | τὸν [060ש 27/4700 38" 0 

9 ηκουσεν 19[ + τουδιθ ל )236 (-δηθ)) | סזמ ρηματα---ἤκουσεν 
29 ὅν | τὰ πονηρὰ ρηματα του λαου ἂρ | ρηματα Β"] כז τὰ 
ΒΑΡΑΝΘ τὰ] | סמו τοὺ λαοὺυ תג | οπὶ τὰ ] | πονηρα] + 6 

 [ 6055 | ἐπι 19[ δια ἂρ {τὸν ἀρχοντα] 2701065 Ὁואש[
ὡλιγοψυχησαν} ὠλιγοψυχησεν ΑΡ ταν : ολιγοψυχησεν 0 λαος τὰ | 
ἐπι 25] εν טטוא[%[5004\ | σπανει] σπανη %1*006קז : σπανία Ὁ | 
{παντας---αὐτουΞ} 40080 τοὺς λογοὺυς 71) | παντας---ουΞ] ιουδηθ 
πανταὰ οσὰ τὰ | παντὰας τοὺς λογοὺς )ספ ἰουδειθ 1400858 
05 | ἰουδηθ εἴνν | οπὶ προς αὐτοὺς 4," | (οζια 71) | ος Β] 

 ΡΥ ενωτισατο και [« 00/5 | ὡμοσεצ6]]  Ἰίααεῖ ₪: ὡς ΑΝΘתסמ
ἐκ3! »(ανεαξεγαι) 85 | [סו דסופ αὐτοὺς א : דש λαω (71 315: οὐ πὰ | 

61 



 עוז 2 ןסצ 9

Β τοῦ θεοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν ἀνθρώπων; "3καὶ νῦν Κύριον Παντοκράτορα ἐξετάζετε, καὶ οὐθὲν 

ἐπυγνώσεσθε ἕως τοῦ αἰῶνος" "ὅτι βάθος καρδίας ἀνθρώπου οὐχ εὑρήσετε, καὶ λόγους τῆς 

διανοίας αὐτοῦ οὐ διαλήμψεσθε" καὶ πῶς τὸν θεὸν ὃς ἐποίησεν τὰ πάντα ταῦτα ἐρευνήσετε, 

καὶ τὸν νοῦν αὐτοῦ ἐπιγνώσεσθε, καὶ τὸν λογισμὸν αὐτοῦ κατανοήσετε; μηδαμῶς, ἀδελφοί, 

μὴ παροργίζετε Κύριον θεὸν ἡμῶν. "5ὅτι ἐὰν μὴ βούληται ἐν ταῖς πέντε ἡμέραις βοηθῆσαι 

ἡμῖν, αὐτὸς ἔχει τὴν ἐξουσίαν ἐν αἷς θέλει σκεπάσαι ἡμέραις, ἢ καὶ ὀλεθρεῦσαι ἡμᾶς πρὸ 

προσώπου τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. "ὑμεῖς δὲ μὴ ἐνεχυράζετε τὰς βουλὰς Κυρίου τοῦ θεοῦ 

ἡμῶν, ὅτε οὐχ ὡς ἄνθρωπος ὁ θεὸς ἀπειληθῆναι οὐδ᾽ ὡς υἱὸς ἀνθρώπου διαιτηθῆναι. 

τδιόπερ ἀναμένοντες τὴν παρ᾽ αὐτοῦ σωτηρίαν ἐπικαλεσώμεθα αὐτὸν εἰς βοήθειαν ἡμῶν, 

καὶ εἰσακούσεται τῆς φωνῆς ἡμῶν, ἐὰν ἦν αὐτῷ ἀρεστόν. 15076 οὐκ ἀνέστη ἐν ταῖς γενεαῖς 

ἡμῶν οὐδὲ ἔστιν ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ σήμερον οὔτε φυλὴ οὔτε πατριὰ οὔτε δῆμος οὔτε πόλις 

ἐξ ἡμῶν οἱ προσκυνοῦσι θεοῖς χειροποιήτοις, καθάπερ ἐγένετο ἐν ταῖς πρότερον ἡμέραις" 

το ὧν χάριν ἐδόθησαν εἰς ῥομφαίαν καὶ εἰς διαρπαγὴν οἱ πατέρες ἡμῶν, καὶ ἔπεσον πτῶμα 

μέγα ἐνώπιον τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν. ““ἡμεῖς δὲ ἕτερον θεὸν οὐκ ἐπέγνωμεν πλὴν αὐτοῦ" ὅθεν 

ἐλπίζομεν ὅτι οὐχ ὑπερόψεται ἡμᾶς οὐδ᾽ ἀπὸ τοῦ γένους ἡμῶν. “ὅτι ἐν τῷ λημφθῆναι 

ἡμᾶς οὕτως καθήσεται πᾶσα ἡ ̓ Ἰουδαία, καὶ προνομευθήσεται τὰ ἅγια ἡμῶν, καὶ ζητήσει | 

14 εὑρήσεται Α | διαλημψεσθαι ΑΙ תור 4 
17 βοηθιαν 4 20 ὑπεροψαιται Α [οὐδὲ 5 

ὑμῶν ק "צץ | סוג οτι---διαιτηθηναι א | οθεος απειληϑηναι] αἰρνεέφετες 
 | , 3ד  07207707" 31 : ἴδιες »εΐγεα ἐμγ' 375 | ὁτὴ ουδ---διαιτηθηναιסלול

διαιτηθηναι] διαρτηθηναι :8(-ד40- כ'0ז) א כה (שז ἀναρτιθηναι כ : 
διατεθηναι ε: 6/07//0 12: 6 16 כ ₪7 ὲ 

17 διοπερ] διοτι ]: καὶ τὰ : 00 21/98: סוג Καὶ | סמו ανα- 
μενοντες---σωτηριαν /* | αἀναμενοντε:]ὺ - δὲ % | σωτηριαν] 
βοηθειαν ν | επικαλεσομεθα "/13ג1-ר[06\, | βοηθειαν] כז σριαν 
και ]: βοηθ... ἃ ] סזב ἡμῶν τὸ |1/" | סתב) και---αρεστον 71) | 
φωνη:}] δεησεως 14 5-גות[כ0ק | εαν ἡ»]} 200/ 1/5 | 66ש] כז οτι Ὁ: 

  ἡ 57ל: סומ קז:  εἰצ:  6: ἢ ενםסמ 1וףטס ἂρ | ην Β] 6סת
1611 ₪5 | αὐτω] )כספ ἀρεστὸν ז  ἀρεστον] + 8זה (2) ₪ 

(οι 18--25 (ץז | οπι 18, 19 κα ו 
18 ανεστη---μων 19] γεεξῤιεῖξ ῥγορεγείθηε γοεέγαν 315 | [66סט 
 |  δεῖ) 1" | εν 25 ---πολις] ἐγέδιες 001 ῥοῤιίμς 1לו : Ὁסטד6

εν 629--סטז 19[ 200 32 | φυλη] βουλὴ ν | 6סשז πατρια ροβὶ 
δημος Ὁ | 6סטז δημος |כספ πολις 5 | οὐτε 39] οὐδε 46% | סה 
ουτε 45 ἂρ | πολεις ΑἹ | ἡμὼν 29] ὑμων ]*5 | οι---χειροποιητοις] 
φιΐ αὐογοί εἶδος 1007005 36, μι | προσκυνησουσιν ΝῸ | θεοις χειρο- 
ποιητοι5} θεοὺς (ναους ἀρ) χειροποιήτους ἀρὶπηρβ | καθαπερ) 
καθὼς τὰ | ἐεΎεΡεΤΟ] γέγονεν 0: סמ תג | סת ἐν 395 5 
προτερον ἡμεραι5] ἡμεραις ταις ἐεμπροσθεν ἴ | ἡμεραι5] ἡμερας כ 

19 ων] ὡς ₪ | οπὶ ρομφαίαν και εἰς 4/" | סו καὶ 15---ημων 
15 ἀρ | εἰς διαρπαγην] ἁρπαγὴν 061 : οἵη εἰς 1( הע /* | ἐπεσον] 
ἐπεσαν 5: ἐπεσεν Ὁ | סה μεγα ἔκ | ενωπιον] ἐναντίον ] | סה 
των [ἢ | ἡμῶν 25] αὐτῶν 0/0708 ἷ 

20 ημεις 06 [6ז6קסש ετέρον γαρ % | ἐπεγνωμεν 130[ εγνω- 
καμεν Νάρρβ: εγνωμεν ΑΒ 1611 | סמ πλὴν αὐτου 1]06א | ουδ --- 
γενου:} οὐδε τὸ Ὕενος 26 | οὐδ] זטטוש![סטז6 .406 | ₪70 του] τὸ 

 - ἀποστήσει τὸ ἔλεος τὸ ὅριον αὐτου {κτ [αποקז [5%% | απο(ש16)
στησὴ + | τὸ 15---ὅβιον) τὸ ὅβιον ἐλεος Ἰκ : סוזה τὸ ἔλεος 17}: ρὲ 

 : ἀμίέγεί ταὐμαλίονονι εἰ νηΐ εογἑρογαΐανι ἡμανι ἃ ποδὲς ὍΔו
  1," | γενους} εθνους 5וול  0/0701 σαϊμίαγεקו לו

21 οτι] א : סמ[ סשזא {κ] | εν} +6 % | οὐτως καθησεται) 
ληφθησεται {Ἴδην | καθησεται 11/\ [31"ט καὶ θήσεται [\: καυ- 
θησεται τοῖν : κλιθησεται :8גס"'ק| κληθησεταὶ ΝΕ" (0טו) τοὶ! : 
  καὶאוק | סמג 66 η)!א | וה  πάσαסו | 6 615
4%--)28( ἡμῶν 45 % | ητησει] εκζητησει א 518: εἐκζητησὴ οἱ 
ἐκζητησει Λαἤϊγαννν > + 0 30" | τὴν} כז וקו εἰ ὯΔ] 

2 

11 ἐμμεσω Β" 13 εἐπιγνωσεσθαι 4 

15 ὁλοθρευσαι ΒΡ 16 οὐδε Α 

ΒΑΝ95-Ἐ)-τωριβυν 78/5 

 [ Ὁ | ἐν 1τ.--ανϑρωπων] 19 090300010 εἴης 3 | εν μεσωףקשע +

ἀνα μέσον ] | νιων ανθρωπων שע αν εχ [ססזד 6 | טושש τῶν עושש 

 דשע + | םע0קשצשץ] ומ א קזה5
13 καὶ [6ן* -+(6ד9(0ד εἰ ἐδνιρίατές 00007 :סלקל 

(στα 71) | ץפש κυριον παντοκρατορα] νουν κῦ παντοκράτορος {κῷ: 

πρμσλον εἷρί טיטו Ὦ | סות νυν 0700 | κύριον πᾶντο- 

κρατορα כספו εξεταζετε ἂρ | εξεταζετεῖ εξεταζητε א (η 6א εἰ): 

πειραζετε ]% | καὶ οὐθὲν επιγνωσεσθε] και 000608 (ουθ- %( 

ἐπιγνώσεται )61 εἰ περο 170027/007/ 329: φηόρε לולו ל 

  επιγινωσκετεכז  ῥοίετί 1700274076 12 | επιγνωσεσθεקוקו דפ
καὶ ν | סומ) εως τοῦ αἰωνος 71) | 6₪5 του εἰς αιωνα [  αιωνο5] 

τ᾿ 

14 βαθοτ] με εἰ /" | οπὶ καρδιας ν  ἀανθρωπουἹ סלול 
ἘΞ | εὐρησετεῖ ευρησεται Ὁ: ευρεθησεται 63/י|%] 35: ἐρείε - 
ἴμεν ἘΡ | סות καὶ τ᾽ --διαλημψεσθε )71(1/" | λογους---αυὅτου 
15] τρία σέμσς קס 1 | ג\סךסטפ] טפ 50} τὰ8 \*': 
διαλογισμους (“μος 1( ]% |διανοια4] καρδιας ] | διαλημψεσθε 
καταλημῴεσθε 5: καταληφθησεται {-τε %( {Ξ : λημψεσθε Ν: 

  0760/01 82 | καὶ π5--κατανοησετε] ψιονηοαο 0קחו
εἰ εὐχίξαείονεεν ἐν εϊϊεχ έν: 14" | סזה 0%--דסעד) 71) | ο57 ον ἂρ | 
στὰ τὰ παγτὰα ₪ | τα [לצ(] οπὶ ΑΝΘ ||6ז | πάντα ροβὶ ταυτὰ 

Νούεϊ-« | οἷν ταῦτα /4ל| | ἐρευνησετεῖ ἐρευνησατε Α : ἐραυ- 
γήσετε Νἢ: (εραυνησατε 1306): ἐραυνατε 8.  (οπὶ ἐπιγνωσεσθε--- 
αὐτὸν 2" 71) | ἐπιγνωσεσθεῖ σθ εχ τ: εὐρηοεοί ες ὯΔ | οτὰ και 
,"-- κατασοησετε מק | λογισμον] λογον Ν᾿ | κατανοησατε \* | 

κηδαμω μὲ καὶ א | סות μὴ τὴρ | παροργιζητε 6 | θεὸν ἡμὼν 
Β] קז τὸν ΑΝΒ :סופח (οπὶ 71): οπὶ ἡμῶν 4" 

16 οἵ טזו--ףאש % | סומ μη ] | ημν] ὑμῖν πιὰ : ἐσ "ΟΝ 
«μές ἘΔ | זה ἐν 75 --καὶ 1/" | σκεπασαι כס ἡμέραις 15 Ὁ: 
“πέραγγεγε ποδί: 62: סוזה ΑΝΈγον : + ημαν | | סזמ) ἡμέραις 19--- 
)16( διαιτηϑηγαι 71} | οπὶ ἡμέραις 2*--ףושש ἂρ | οπὶ ἡμέραι: 
γ5--ολέθρενσαι Ἐδ | ἡμέραιν 2" ΒΒ50] קז καὶ πόσαις τὴ: ἡμᾶς 
κι με καὶ σάσαιν ΑΝ | | η] ἐν αἱν θέλει טו ὁδὶ 58 | 
εἰολοῦρευσαι | אפ [ אפו πὶ: οἵ ]% | πρὸ προσωπου α ו 
 ΄ μוי + געזש >> ₪2

16 νμεν] μεν 434 | μη ἐνεχνραζετεἾ לו וו (Γ : 

 : ἘΔ 1 ἐσεχνραζετε) ἐνεχνριαζετε νυ: ἐνεχειραζετε τῇוקו
ἐγεχειριζετε {- וטו Ἐδι שוד 6 | סוה κυρίου ₪/ | ημων] 



ΨΙΠ 32 ΙΟΥΔΕΙ͂Θ 

32 τὴν βεβήλωσιν αὐτῶν ἐκ τοῦ αἵματος ἡμῶν, 53 καὶ τὸν φόνον τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ τὴν Β 
= αἰχμαλωσίαν τῆς γῆς καὶ τὴν ἐρήμωσιν τῆς κληρονομίας ἡμῶν ἐπιστρέψει εἰς κεφαλὴν ἡμῶν 

ἐν τοῖς ἔθνεσιν οὗ ἐὰν δουλεύσωμεν ἐκεῖ, καὶ ἐσόμεθα εἰς πρόσκομμα καὶ εἰς ὄνειδος ἐναντίον 
23 τῶν κτωμένων ἡμᾶς. 23ὅτι οὐ κατευθυνθήσεται ἡ δουλεία ἡμῶν εἰς χάριν, ἀλλ᾽ εἰς ἀτιμίαν 
34 θήσει αὐτὴν Κύριος ὁ θεὸς ἡμῶν. “4 καὶ νῦν, ἀδελφοί, ἐπιδειξώμεθα τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν, 

ὅτι ἐξ ἡμῶν κρέμαται ἡ ψυχὴ αὐτῶν, καὶ τὰ ἅγια καὶ ὁ οἶκος καὶ τὸ θυσιαστήριον ἐπεστή- 
25 ρισται ἐφ᾽ ἡμῖν. “5ὁπαρὰ ταῦτα πάντα εὐχαριστήσωμεν Κυρίῳ τῷ θεῷ ἡμῶν, ὃς πειράζει 

(515) 

(:1}) 
(::,23) 36 ἡμᾶς καθὰ καὶ τοὺς πατέρας ἡμῶν. “ὁμνήσθητε ὅσα ἐποίησεν μετὰ ᾿Αβραάμ, καὶ ὅσα 

ἐπείρασεν τὸν Ἰσαάκ, καὶ ὅσα ἐγένετο τῷ ᾿Ιακὼβ ἐν Μεσοποταμίᾳ τῆς Συρίας ποιμαίνοντι 

)34-2( 2) τὰ πρόβατα Λαβὰν τοῦ ἀδελφοῦ τῆς μητρὸς αὐτοῦ. 27ὅτι οὐ καθὼς ἐκείνους ἐπύρωσεν εἰς 
ἐτασμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, καὶ ἡμᾶς οὐκ ἐξεδίκησεν, ἀλλ᾽ εἰς νουθέτησιν μαστιγοῖ Κύριος 

58 Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ᾿᾽Οζείας Πάντα ὅσα εἶπας ἀγαθῇ καρδίᾳ (18) 8 τοὺς ἐγγίζοντας αὐτῷ. 
-- 9 ἐλάλησας, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τοῖς λόγοις σου. “9ὅτι οὐκ ἐν τῇ σήμερον ἡ σοφία 

σου πρόδηλός ἐστιν, ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ἀρχῆς ἡμερῶν σου ἔγνω πᾶς ὁ λαὸς τὴν σύνεσίν σου, καθότι 
3. ἀγαθόν ἐστιν τὸ πλάσμα τῆς καρδίας σου. 3. ἀλλὰ ὁ λαὸς ἐδίψησεν σφόδρα, καὶ ἠνάγκασαν 

ποιῆσαι ἡμᾶς καθὰ ἐλαλήσαμεν αὐτοῖς, καὶ ἐπαγαγεῖν ἐφ᾽ ἡμᾶς ὅρκον ὃν οὐ παραβησόμεθα. 

3ι 3: καὶ νῦν δεήθητι περὶ ἡμῶν, ὅτι γυνὴ εὐσεβὴς εἶ, καὶ ἀποστελεῖ Κύριος τὸν ὑετὸν εἰς (:9) 
(3ο, 31) 3: πλήρωσιν τῶν λάκκων ἡμῶν, καὶ οὐκ ἐκλείψομεν ἔτι. 33καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς ᾿Ιουδείθ 

28 οὗιας ΒΡ 
31 εκλιψομεν 5 

ΒΑΝΘ55-Ἐ)--πιρυβανννΓ3Ὲ 3}. πὶ 

πενθερου 136 זחק) | סזמ τὴς μήτρος τῇ 
27 οτι [סט οὐ γαρ 0כז-קז) | οπι סע )50/1/"5 | καθως} ὡς 

)\55 | εἐκεινος Ν᾿ | επυρωσεν] εἐπειρασεν ἀ(α εχ ἡ υἱά ἀπ) ΡΕ3Ξ 
(αἰ) 38» 5)016( [ἐτασμους 1 | סמ της כז-קז | סזמ) 060]]וא οὐκ 
 | יי" : 688866 (כז-קצ  {εξεδικησεν εἰς ἐκδικησιν 1%סכז-שז (44)

 - αλλ εἰς νουθετησιν 3//" | νουθετησινἾ νουθετησιαν Ν : νουסזמ
θεσιαν «οἴ ΚΊγννν | κυριος7 כז ο 0: καὶ ) | שד ₪[ αὐτον 6[ 

28 αὐτὴν] αὐτὸν | | סממ πανταὰ זה | εἰπα9] ἐλάλησας זה%] | 
αγαθη Β] εν αληθινη צ : כז εν ΑΝΘ το] 1" | ἐλαλησαΞ] 65 
1%55 | 05[ οστις ] | αντιστησεται] αντιτασσεται ) | τω λογω צץ 

29 (οπὶ סזו--6טדוע 1" 71) | εν---προδηλος )ןכספ ἐστιν 9ז 

Νάρρϑβ | εν τῇ] εκ της )%40395 | σημερον] σημε[ριμνη 5* : 
+ ημερας )% 3" | סמ ἡ 6* | סה προδηλος ἐστιν זה | סה σοὺ 29% 

  καθοτι---σουסומ | , πας Νάρτηρϑ3סזמ | %( 0 | εγνωκεקתתוק55
4% Καὶ | καθοτι] καθο 6: καὶ οτὶ )1//9: οτι Νάρῃρδνϑδ(αϊά) | 
τῆς 5ᾺΡ 85 Αὐ 

80 αλλα] και τν | εδιψησεν Βάρτηρϑδν] δεδιψηκεν ΑΙΝΘ ΤΕ]]}: 
οὐδέ 1< | ἡναγκασεν ΑἸΝΘάρτηρϑυνθον | ποίησαι ἡμα5] (ημας 
ποτισαι 71): ἡμᾶς דסטדס ποίησαι νΞμ"(αἰ4) | ποίησαι ΒΝῊΙ] 

 ---06 ἡμὰς τὸ ΑΒΘ 6[[ 0342 | καθα]]ח : כס(  ἐλαλησαμενספ(
 ₪0ד009] דס שד  | 070 ἐμγείμγαραο 11" | καθα ἐλαλησαμενסקאסש
  αὐτοὺς 236) | οὔ! καὶ(6שזסש] |  8/9 | καθα] καθως Ὁתו: סמו

,5---παραβησομεθα % [ > 0/0/66 ἐπαγειν ν : דש 5 
ἐπηγαγεν Αὰ | 60 ημα5] ץ : סח[[קספ( סקאסש 06 60 Ὁ | ον] סש 

 ₪ (*(טו6) [ סמו סט
31 δεηθητι] + שש 1066)!א [περι] ὑπερ {Ἰκπὶ | ημῶων 19[ ὑμων 

  5/קז  ταχα εἰσακούσεται 0 θὲ ἡμων 1% : + 07*(טו) : + או

1 
25 | ευσεβης} ἢ 51 זהפ 497: ροβί εἰ Ὁ: 0600689 1% | εἰ εχ 

  5 ᾿(υἱ4) 3": +0 6סה [ Ἐσὺ 589 | ἀποστελη ὦ | κυριοςך א:
Ἐκ 55) + ποσοῦ) | τον} כז ἡμῖν 5: סח πὶ | εἰ5] כז εἰς πλησμονὴν 
55%5 | πληρωσιν των λακκων] τοὺς λακκοὺς τὰ | πληρωσιν 

συμπληρωσιν 10115: ἐκπληρωσιν ἂρ | οπὶ τῶν ]% | σακκων 5 | 
  ετι 533. 5סמ }  καὶ 35---ετὶ ἀρסמ
82 προς αὑυτουΞ} προς שעדסש ἴτ: οπὶ "/0ק | ιουδηθ εἴτηνν ן 

27 μαστειγοι Β" 6 וששא Β" 
29 αλλα ΑΒ | πας ο 510 זג5 )יל 

αὐτωνἾ αὐτου ןצא | סמו του 6 | ματος ἡμων---(12) αδελφων υ וח 

 [1-59 | ἡμῶν 329]0100ו εἴ 8ὰ} τὰβ ,\' | αἰματος] στοματος 85תק
παντων 5 

29 οἵὴ καὶ 19--ףוושש 1% Αἰ ἀρ | φονον] φοβον 06]]ץוא/ 1": 

»ιογίδηε 312 | τῶν αδελφων] των οφθαλμὼν }: τον οφθαλμον וא | 

  ῴονον των ἀδελῴων ἡμωνדסש  τὸ 3,""  γη5}] + ἡμῶν καὶסות שש

ἀρ: + ποείγαι 3055  ερημωσιν] βεβηλωσιν 35: ἐπέφιίέαίενε 8 | 
  εἴ 3.) : επιστρεψη ἀρ: επιστρεψαιןכז  ἡμῶν 5" { | επιστρεψειיסומ

ν | κεφαλην] כז τὴν ἔ | ἡμῶν 39] ὑμων כ" | סש εαν] φιέῤιες- 
706: πος /" | [סט οἱς )* | εανἹ] αν Ὁ | δου- 

λευσομεν Ν᾿ (ט08)18 | סזת* 6000606 Ὁ | εἰς προσκομμα] εἰς ονειδος 

 [ καὶ 55 ἀρ | οπὶ εἰς 35 ἔν | ονειδοςסות |  ἄρ: οπὶ εἰς 6סות :+

προσκομματ | των 29] ΡΥ πάντων ] 1255 | κτωμενων] κτησαμένων ἔ 

 [60 ἀρ δι κατευθησεται 2 εἰς ατιμιανזחזמה  ἰοϊαπιסוזה .2.8

 " 0 θεος 6סוזה |  ἔνε 4007020000 1סוסי 00 =
24 επιδειξωμεθα) επιδειξομεθα 1) * (מו0)[זמז : 06 

88: 500/12" | τοῖς 060 [ τοὺς ₪06 45: 

τοις οφθαλμοις ἢ" | ἡμῶν 19[ םטדשש 5* | ἡμῶν 25] ὑμῶν וז[ | 

ἐκκρεματαὶ וא[[כס6 | αὐτων] ἡμῶν Ὁ | [0500א/ ₪05 πὶ: ἐαυτωνν | 

και דס θυσιαστηριον ταεγὶ 3%: δὲ 50070 12 | סב ἐπεστη- 

ρισται εφ ἡμιν τὰ | ἐπεστηρισται ΒΒ} ἐπεστηρικτο Ὁ : 60 דק 

 6א סוד ז + { | μινץ : ἐπεστηρικται Ν' ||6(\וג  επιστηρισαιצג

25 παρα] δια 5990: καὶ δια πὶ: ἐδε ] | πάντα ταυτα 

 ευχαριστωμεν [ | εὐχαριστήσωμεν.\וחט 866 πάνταמ]!זטוא | סמו

ΝᾺ: εὐαρεστησομεν 85: + εἰ ῥαεεανεεις 8 | סה κυριω "קיי 55 | 

πειρασει א | | καθα] καθως אא 
26 οσα εποιησεν] «ἴδιες 005/07 066 00/8" : + 0 05 ἡμων % | 

  000 επειρᾶσεν τὸνסתו |  καὶ 1τϑ---ἰσαακ 5]זמג | סמו  μεταסמו

155 | εἐπειρασεν] εἰρ εχ ססצצ Ν : ἐποιῆσε לזה | τον] "זש ל | 

οπὶ 0/6 εγενετὸ ἀρ | εγενετο] ἐπείρασεν Ν᾿ | τω] τον Νά Ῥ | 

ιακωβ] :₪8 ἀ"(αϊά) | εἰς μεσσοποταμιαν ἂρ | סמ της συριας 

  ποιμαινοντι---αὐτοῦυ 71) | ποιμαινοντι]} τί 58 5(סזה | %55/"6

6: ποιμαινοντος (-μεν- 8) 10500 ם)1קזצ : ποιμαίνοντος αὐτοῦ Δα! 

 (כז-שז: דש  προβατα λαβαν] λαβαν τα προβαταדש

λαβαν %: τα λαβα θρεμματα ἔ: ῥέεογα 1.000 1" | (αδελφου] 
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ΙΟΥΔΕΙΘ ΥἼΠΙ 32 

Β᾽ Ἀκούσατέ μου, καὶ ποιήσω πρᾶγμα ὃ ἀφίξεται εἰς γενεὰς γενεῶν υἱοῖς τοῦ γένους ἡμῶν. 

)3:( ββὑμεῖς στήσεσθε ἐπὶ τῆς πύλης τὴν νύκτα ταύτην, καὶ ἐξελεύσομαι ἐγὼ μετὰ τῆς ἅβρας 33 
μου, καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις μεθ᾽ ἃς εἴπατε παραδώσειν τὴν πόλιν τοῖς ἐχθροῖς ἡμῶν ἐπισκέ- 

(33) 
(9) 

ψεται Κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρί μου. 3:ὑμεῖς δὲ οὐκ ἐξερευνήσετε τὴν πρᾶξίν μου, οὐ 34 

γὰρ ἐρῶ ὑμῖν ἕως τοῦ τελεσθῆναι ἃ ἐγὼ ποιῶ. 35καὶ εἶπεν ᾿Οζείας καὶ οἱ ἄρχοντες πρὸς 5 

αὐτήν Πορεύου εἰς εἰρήνην, καὶ Κύριος ὁ θεὸς ἔμπροσθέν σου εἰς ἐκδίκησιν τῶν ἐχθρῶν 
36 ἡμῶν. 3 καὶ ἀποστρέψαντες ἐκ τῆς σκηνῆς ἐπορεύθησαν ἐπὶ τὰς διατάξεις αὐτῶν. 

τἸουδεὶθ δὲ ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐπέθετο σποδὸν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῆς, καὶ ἐγύμνωσεν τ ΙΧ 
ὃν ἐδεδύκει σάκκον" καὶ ἦν ἄρτι προσφερόμενον ἐν ᾿Ἱερουσαλὴμ εἰς τὸν οἶκον τοῦ θεοῦ τὸ θυμίαμα 

τῆς ἑσπέρας ἐκείνης, καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ ἸἸουδεὶθ πρὸς Κύριον καὶ εἶπεν 2160006 ὁ θεὸς τοῦ כ 

πατρός μου Συμεών, ᾧ ἔδωκας ἐν χειρὶ ῥομφαίαν εἰς ἐκδίκησιν ἀλλογενῶν, οἱ ἔλυσαν μήτραν 

παρθένου εἰς μίασμα καὶ ἐγύμνωσαν μηρὸν εἰς αἰσχύνην καὶ ἐβεβήλωσαν μήτραν εἰς ὄνειδος" 

εἶπας γάρ Οὐχ οὕτως ἔσται" καὶ ἐποίησαν. ϑἀνθ᾽ ὧν ἔδωκας ἄρχοντας αὐτῶν εἰς φόνον, 3 

καὶ τὴν στρωμνὴν αὐτῶν ἣ ἠδέσατο τὴν ἀπάτην αὐτῶν ἀπατηθεῖσαν εἰς αἷμα, καὶ ἐπάταξας 

)3( δούλους ἐπὶ δυνάσταις καὶ δυνάστας ἐπὶ θρόνους αὐτῶν" +60₪( ἔδωκας γυναῖκας αὐτῶν εἰς 4 

προνομὴν καὶ θυγατέρας εἰς αἰχμαλωσίαν καὶ πάντα τὰ σκῦλα εἰς διαίρεσιν υἱῶν ἠγαπη- 

μένων ὑπὸ σοῦ, οἵ καὶ ἐζήλωσαν τὸν ζῆλόν σου καὶ ἐβδελύξαντο μίασμα αἵματος αὐτῶν καὶ 

35 οὗιας ΒΡ 
4 θυγατερες Β 

εκεινη:} τη εἐσπερα εκεινὴ א : 0050/31 | φωνὴ μεγαλῆ 
ιουδειθ] ιουδηθ φωνὴ μεγαλη ἴ = | φωνὴ μεγαλη] ροϑέ κυριον 31" : 
φωνὴν μεγαλὴν גוץ: סה μεγαλη πὶ: ) + κυριε 0 0605 44) | οπὶ 
 : 6זוהוא 29 ἀρ | ιουδειθ 29] ροδβὲ κυριον Ὁ: 40080---6ח6ש 4008600
οὔ 1 | סמו προς κυριον 06[ זול[ 

2 κυριεῖ קז) καὶ προσηυξατο λεγουσα 71): +0 0% μου ל | 
  | ενצץ  31/9" 106 | δεδωκαςשש 5*(טו0): קא; ]₪ |  μου )6סת
 סה :  εν χειρὶ αὐτου Ὁ]ומ ט'*)  ρομφαιαν] ρομφαιαν (αι ἱπὶאוק

εν χειρι σϑ) νυν 3. λα 106 | χειρὶ] + ו (Ὁ | αλλογενων] כז ἐγεζρεῖ- 
 [ ] | ελυσανסמ :  οἱ--:εποίησαν 71) | οἱ ἡ ἀρסל 31% | (סמה

ελυπησαν צץ": | 6גטןטןץששדס 0: τε 1000 [| παρθενου] 
παρθένων 0005: )6חסמ 11ףוג πὶ [εἰς 29---)4( 660805 50 τὰ5 Αϑ | 
μιασμα] αγιασμα ἃ | סמו εἰς 35---μήῆτραν 29 τὰ | εἰς αἰσχυνὴ»] 
ἐρ סלול 10 | μητραν 29] παρθενίαν וא | | ονειδισμον 
Νάρτηρβ | סשזסצ Ν᾿ | סמו καὶ 30 1/9 | εποιησαν] 209/ע/ 3] 
16 

 - καὶ 75 71) | ₪70 ων] + 607 2% 56%ש>-- ανθ (4)(סממ 3

33 στησεσθαι 4 

ΙΧ 1 εγυμνωσα»} + μητραν παρθενου εἰς μιασμα 13* סוה) μητραν παρθενοὺ εἰς μιασμα καὶ εγυμνωσαν Β᾽ 

αὐτῶν 19 ]:2: ןכספ(  τοὺςןכז  μεῖγρέρνὲς εἰ Ὦ | ἀρχοντας]ול לו  
τὴν 19 ]% | αὐτῶν 29] 60 8:זה | סות  εἰς ῴονγονסח 5* | סמו  

ἀρ:660070  [06ק : סח שוא | 060070 η] νסו //5000ןקזפטצ |  
 ηδεῦσατο 1\6[|: αἰδευσατο 6: ἡρδευσατο וע: 606,070 (1%5

τὴν86. | סה  τὴν 1%--0000[ 5007/1707 77700106 ἐμάς100 |  
 [ἀπαάτὴν αὐτων ἵλιο | ἀπατὴν 0707 [: סמו .80)(*48 5')
 6]66!זטטא/'* | αὐτὴν [αὐτῶν 39 2: סמו ,\906]א]חנטש3)* |

τὴν ]: αγαπηθεισαν %3'" Ταῖς  ἐπαταξας5]קז  απατηθεισαν 
ἐπεταξας [51: ῥγαεῤοσιέείἑ ὯΔ | ἐπι δυνασται5} 06 

δυνασται9} δυναστας ϑορίπιγαν : δυνα-1 ו" 8/9 | λὶς | οπὶ ἐπὶ 
 :στείαις )%: οὐ Αἴρδη | καὶ δυνασταθ καὶ δυνάσταις Ὁ סחו

ἐπὶ 20 6 | θρονων %41" | סזה  καὶסמ  : [κα Ταῖς 
 :)  ταςקז [θυγατέρας 1 | %[ סמו : τὰς (2ךטץשואשצ] קז 4

θυγατερες 11: τὰς θυγατέρας αὐτῶν ὈΪ : + -אטזשש /\110060) ]זה ןכפ 
 138/11אמו]  πάντα ἀρ | (οπὶ τὰ 44) | σκυλαא55)010(6 | סח

  | ηγαπημενωνא 5: + ק\ אצ + [ ΑΝ τὸ] 5 | υἱωνםשזשע +
ΡΥ τῶν ₪2 | סות ὑπὸ σου Ὧν Ταὶς | οἱ καὶ εἴηλωσαν] φιέα 

  καὶ 4% 8/* 106 | τὸ ἕηλοςסח |  οὐ οἷαווי 8" | סומ
\ [καὶ εβδελυξαντοὴ ἐγ ה/סיו ולוס- 1" | μιασμα 0 [ 
αιμα μιάσματος Ὁ | μιασμα] קז τὸ πὶ | αἰμάτος αὐτων] ?שו 
ἐμέ 1286 | αἱματοι קז τοῦ 0קתק8 | סמו εἰς 4% Ὁ | βοηθον] 
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31 αφειξεται Β" | γεναίων Α 

ΒΑΝΘ5Ρ-Η)-τορισαν 07/5 8/5 

ἀκουσατε---ἡμων ἂρ | ακουσατε + δὴ 1) [5 | ποιησομαιν |סזת  
ῥγμάεμέοη 42: + 000005 )%:/95 | γενεᾶς Ροδβίלה ? πραγμαὶ 

 γεένεων %  οπὶ υἱτοις---ημὼων (7ז)2 | טוסו ] ΡΥ τοις 50: טוסט ץ :
ἔπι | ἡμων ὑμων 6זמ  στῶν ΚΞ: 

 |  καὶ Ὁ: ἐγαρ {κϑπι | οπὶ ταυτὴν 008006טק] קז 33
αβρας μου και) αβραμ Ὁ | ἡμεραι5] ןכז ε΄ 5<5כ : + μου 6 | μεθ α57 
ἐν ₪45 |: (αις 71}: אפנ + ) אלא 1/"( 129: καθὼς τὰ | δωσειν ] | 
επισκεῴεται קז καὶ Ὁ: επισκεπτεται Νάρτηρβ: επισκεψαι 1: 

(σκέπτεται 71) | κυριο5] ἴδιες 365. | {χειρι] ΡΥ τὴ 44) | μου 25] 
+ καθοτι ךש (סזה+ 3,5) πεποιθα )\ 1/5 

  6*: 6 29ססזצ  εχ<(6ק6טשןש6ד6] 6ק | ( ὑμεις---μου 71(סזת 34
 : Ὁ: εξερευνησατε Α.: εξεραυνησεται ΝΒססזז  εἰ εχסוד, 64
ἐρευνησετε  ἰ [קש+ αναγγελω Αϑθοεῖαν: απαγγελω [{Πκνν: 
ἀἰκκίαγαδο 35: γερεεέίαδο 1," | υμιν} ιν εχ ססזז ἃ | του τελε- 
σθηναιἾ τοῦ (ου τὴ συντελεσθηναι (του συν- +קפו τὰ5 Ν) אז | 
του] ον 0/קק: סזסט א: סמ πὸ | τελεσθηναι] τελεσθη ]%: ἐ εν 
τῇ γὙη ἃ | α ἐγω ποιω] ψμοαῖ μοίο 4/9 | αἢ 0 {κ | ποιησω {Κ( 96 

35 εἰπὸν 0ק | οζεια:---αρχοντες] סזח ἀρ: οπὶ καὶ οἱ ἄρχοντες 
  Νοεῖ: + γοσέεν (Ὁ | ἡμωνסט + ]: καὶ 35 υ» | 060סות | =
υμων ,\* οἷά (η κὺρ זבפ /\*'( : σου 1: סזמ 3,5" 

  ἐκ τῆςסוזה |  πὶ | (υποστρεψαντες 71)שסזמזתה  ἰοΐαπιסוג 36
 | (\%4/י"  | εκ] απο Νάρροεν: κατεβησαν αποלידא (ךו)ש
 | [ και {κῆδπη; ηλθονןכז  )% 8" | ἐπορευθησανדקו ] + שדר

«τι εἰν ἔχκε 
δε] καὶ ιουδειθ αὶ | 4000600 15] ιουδηθ εἴτωνν |ןא 102000600  

ἔπεσεν. -«σακκον) εἐθετο σποδον ἐπι τὴν κεφαλὴν αὑτῆς καὶ εγυ" 
βνωσεν ὃν ενεδεδυκει (ἐνδεδυκει ὁ") σακκὸν καὶ ἐπέπεσεν ἐπι 

{ΚΓ ἘΠ ΛΘ]טז  + πρόσωπον Ὁ | ἐπεσεν͵ ἐσπευσεν ) προσωπον 
 οἷν καὶ |י--ם0דִמו | | ἐπεθετοῖ εἐθετο ϑο τη : ἐπέθηκε 6: סנו[

κεῴφαλης ἀΐρ | (οπὶ καὶ 29---εἰπεν 71( |606 65 | זו  | 
ον]34/) ( עי |  καὶ 25} καὶ διέρρηξε τον χιτωνα αὐτή: καὶ (οπι 

εδεῦνκει Β] ἐνδεδυκει Ν Θάρρε:; ἐνενδεδυκε τη:ה |  
ἐνεδεδυσκεει Ἦ: ἐνεδεδυσκετο {"}: ἐνεδυδισκετο 1: εἐνεδιδυσκετο 
ΔΓ’ κεῖ!» ἐνάμεν 42 | σάκκον - προσφερομενον εἴ μεσίἑμέ σέ 

ἔριον φωσά ἐπ ενεδαίμν Ἐ 1 ἀρτι] φμονιοάο ₪" |0/7  
ἱερουσαλημ] ιλῆλ 1 |66ןצא ₪ סזח 1 |  νροσφερόμενον αὶ | ενἾ εἰν 

 του τὸν ז | οἵα /*0)664| יא | ![δέον ΒΝ βὀρτηρο) κῦ Α τοὶ עי" 8 |
{κν | τὴν εσπεραιסות זס  γὸ θυμιαμα) τὸν θυμιάματοι ΔῸ:; 



 ז% וז

5 ἐπεκαλέσαντό σε εἰς βοηθόν" ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἐμός, καὶ εἰσάκουσον ἐμοῦ τῆς χήρας. 569 γὰρ 8 

ΙΟΥΔΕΙΘ 

ῳ 
ἐποίησας τὰ πρότερα ἐκείνων, καὶ ἐκεῖνα καὶ τὰ μετέπειτα καὶ τὰ νῦν καὶ τὰ ἐπερχόμενα 

6 διενοήθης, καὶ ἐγενήθησαν ἃ ἐνενοήθης, ὁκαὶ παρέστησαν ἃ ἐβουλεύσω καὶ εἶπαν ᾿Ιδοὺ 
(5,6,9,108) 7 πάρεσμεν" (5 πᾶσαι γὰρ αἱ ὁδοί σου ἕτοιμοι, καὶ ἡ κρίσις σου ἐν προγνώσει. 71800 γὰρ 

᾿Ασσύριοι ἐπληθύνθησαν ἐν δυνάμει αὐτῶν, ὑψώθησαν ἐφ᾽ ἵππῳ καὶ ἀναβάτῃ, ἐγαυρίασαν 
ἐν βραχίονι πεζῶν, ἤλπισαν ἐν ἀσπίδι καὶ ἐν γαίσῳ καὶ τόξῳ καὶ σφενδόνῃ, καὶ οὐκ 

(τον, ι1) 8 ἔγνωσαν ὅτι σὺ εἶ Κύριος συντρίβων πολέμους. ὃ Κύριος ὄνομά σοι" σὺ ῥάξον αὐτῶν τὴν 
ἰσχὺν ἐν δυνάμει σου, καὶ κάταξον τὸ κράτος αὐτῶν ἐν τῷ θυμῷ σου" ἐβουλεύσαντο γὰρ 
βεβηλῶσαι τὰ ἅγιά σου, μιᾶναι τὸ σκήνωμα τῆς καταπαύσεως τοῦ ὀνόματος τῆς δόξης σου, 

(1:--ι5) 9 καταβαλεῖν σιδήρῳ κέρας θυσιαστηρίου σου. 9 βλέψον εἰς ὑπερηφανίαν αὐτῶν, ἀπόστειλον 
τὴν ὀργήν σου εἰς κεφαλὰς αὐτῶν, δὸς ἐν χειρί μου τῆς χήρας ὃ διενοήθην κράτος. 
πάταξον δοῦλον ἐκ χειλέων ἀπάτης μου ἐπ᾽ ἄρχοντι καὶ ἄρχοντα ἐπὶ θεράποντι αὐτοῦ,וס  

θραῦσον αὐτῶν τὸ ἀνάστεμα ἐν χειρὶ θηλείας. 3100 γὰρ ἐν πλήθει τὸ κράτος σου, οὐδὲ ἡ(16) וז  
δυναστεία σου ἐν ἰσχύουσιν, ἀλλὰ ταπεινῶν εἶ θεός, ἐλαττόνων εἶ βοηθός, ἀντιλήμπτωρ 

11 δυναστια Αϑ9-.ἃ 

 א 55-] - תו קופוני

κατεάξον )6 (16ג)פוכ ע95) ץ5 : καταταξον Νε πὶ: παταξον ὈΚ | 
 : ד : 00772 /070001/0/000 1 ,וגס \][  κρατοςדס  κρατὸς αυὐτων αὐτωνדס

(το κερας םעזשש 74): αὐτων זס κερας Νρτηβ | סות דש {κ | סזה 
γαρ-ασου 4" τὰ | γαρ βεβηλωσαι ὈΪβ 80+ 1 | βεβηλωσαι] ροβὶ 
σου 35 ἃ: 6נץ קש 1/9 10: 02/6 60 | ז αγια] וז τὸ 
αγιασμα σου και [: זס 0700000 %5 | סזמ σοὺ 3%--טאוְוץשןוש 35 | 
Μμιαναι} ןכז καὶ Ν 500015074, : (και μιασαι (1ץ | σκηνωμα] + σου 
₪ | της καταπαυσεω:] סמ {κ: μας 1000: Ἔσου και [ Ι του 
0/000105[ οπὶ 8: + סע]'כ καὶ + | סוג τῆς δοξης 3/9 | סומ) 
καταβαλειν---σοὺ 5% 71( | καταβαλειν] ןכז και 03530 : καταβαλλειν 
α: 0007600007 30 Τὰς | סמ σιδηρω 3 | κερα5] כז דס 001 05 | 

 - θυσιαστηριον ]: θυσιαστηדס : του Ναρ]ειηρθו קצ
ριων 

9 (βλεψον כז και 44) | ὑπερηφανιαν] ΡΥ τὴν 5: τας ὑπερη- 
φανιας Ὁ: Μεσέξρία 3/5 | αἀποστειλον---αὐτων 29] סמ (71) 0: 
εἰ ἐπ 3/5 | οἵχὰ σοὺ {ΚΞ} | κεφαλαΞ] קז τας ἔκ: κεφαλὴν קז : 
τὴν κεφαληνν | δος] + ἐος 3/5 | της---κρατοΞ] 0/ 2677 7/0/07 

 | *\ * : της χειρας 1כ  εορίέαμεε 3.16 | τῆς χηραΞ] τας χειραςול
0[ οτι ג 

10 οπιπαταξον---αὐτουκ [παταξον]ρτ καὶ 1231/51 וגס, : 6/0/07 
3/5 | δουλον] 05 ἐογιένε 1,וגס | εκ χειλεων] εν χείλεσιν Ὁ: 20022 3, 
100 | αἀπατης μου] ἀπαντισμου ν: 30/05107015 ) 2672740510700 1 :גס 
 6ח [6 ἀρχοντιח |  επ---αὐτου ἀρסוג |  3.55) 9 Τὰςשא +
ἀρχοντα: קרלו 3.5: ἐμ קו Τὰς | ἀρχοντα] ἀρχοντι 

 [06 1/9" | αὐτου(]|טוש  ἄρχοντες ): 2707000065 3.5 | θεράπονταב:
  τὴν οργὴν σου εἰςסטזשש  ) | θραυσον αὐτων] θραυσονםטדשע

κεῴφαλας αὐτων αποστεῖίλον Τὴν οργὴν 600 εἰς κεφαλας αὐτων δος 

εν χειρι μου της χηρᾶς ο διενοηθην θραυσον αὐτων 5." (οἴῃ θραυσον 
19---διενοηθην 555( [αντων το ἀναστεμα] 5000570/0/20/0 01062 1 0וג, | 

 : זמ ונטו ) ἀαναστημα 2060 [ αὐτου )5: 31/95 - | ἀναστεμαטטדשע]
σεὐείαρέέανι 125 | θηλειας] סה 1 (5ραΐ τε] οἱ): 0/0006 το σεΐαγεέ 
ογρεγεΐα γέργια 3007020770 ἐπ 65 02005 3.5: 0160000 31" 106 

 ( 19 5* | η δυναστειαסמג 60ש |  ἀρסוג (סוטוג ססוג8 11
40/07 3/9 | ἢ] τὴ ₪%906]]א : ἐν τῇ (6טו)/ל3 [᾿δυναστεια) 
δυναμις Ὁ: δεξια 5* | σοὺ 29] סומ Ὁ: - οὐδὲ ἡ 60005 σου {Ἰκ ϑ(α1 4) : 
7000 0/0070 20007 3) 116 | εν ἰσχνουσιν] εν ἰισχυσουσιν ν: סב 
εν וש[[06 : + 2γασμαίρέ 42 | ταπεινων] כז των Ὁ | εἰ 060[ αἴδως 
ἐς 34 | 0605[ ןכז 0 כ% : א .46%ץוגוא : κε 06*)|ץ : סמ ₪ | ἐλαττόνων --- 
σκεπαστηΞ] 1} γ»:ο εν 0471141077700770 170/0777240400 5205000007 Τὰς | 
ἐλαττόνων εἰ βοηθος] βοηθος καὶ ἐλαττονων ₪  εἐλαττονω»]} כז 

καὶ ץו 358 : כז%) εξ +: כז τῶν Ὁ | εἰ 29] ἡ ד * (טג0) : סמג 18932 | 
  ἀσθενουντωνןכס  αντιλημπτωρ +5דב  αντιλημπτωρ---σκεπαστῆηςסו

9 

10 θηλιας 5 6 0070/00 Α 

 לול [ 16: βοηθειαν Νάρτηρβ | 0 0609 19ל 0/00/07
  : 5/\ז"ג  3," | 0 0605 605 ΒΝ [ 0 0605 μου Ὁ: 0605 ἐμὸςסוב :3.5

 ροβί [5 | καὶ 79ז*'1] : 0 ἐμὸς 0/5 1.06: 0/0605 0 ἐμὸς 16ס <ןוספ ותפצ
εἰσακουσον 1% : סב ΑΝ ραν ἘΞ (14ג) 8 Ταῖς | εἰσακουσον] 
ἐπάκουσον 06]|ץוא : ἐχαμαϊίεέ Τὰς | [6קסש μου 06)|גצש : סזמ לש\, | 

χηρα5] ληρας ἃ 
5 συ---(6) προγνωσει] סוה 71(: סוזה) συ---(6) πάρεσμεν ἀκρ | 

προτερον וז | εκεινων} ןכז μετ {315 | και εκεινα] και ἐπέκεινα ΡῈ: 
  καιסב : 8 | καὶ τα μετεπειτα] ροϑβὶ νυν 2ווק 11/2 10: סזמ

  καὶ 45סומ | (  | οἵη 76 39תו  1/9 : ἐκείνων,\6ק8וא  τὰסוג :5
42 | τα 45] ΡΥ παντὰ Ὁ | ερχομενα Ὁ | סתג διενοηθης---(6) 
πάρεσμεν 100 | διενοηθη5] 0067/01 4/9: -Ε γαρ )4< | (οἴὰ και 

59--(6) παρέστησαν 236) | οἵω καὶ 55--ἐνενοηθης ΟΕ] | 
εγενηθησαν.--(6) εβουλευσω] γινεται ₪ αν βουλευση Ὁ: γαείτενν 

ἐνενοηθης} γεεογαάαέμς ἐς 112: סב ἔ | ενενοηθης) 6 19 εχ α τὸ: 
ενοηθης 5: διενοηθης ἢ : ἐνενοησας τα προτερα εκεινων ץ 

6 παρεστησας ץ | ₪[ σοι {3 | εβουλευσω] 0% 0 
μοεασί ἘΦ | εἰπὸν ל6)]ומא | סת ₪ | סזמ καὶ 4% 106 | ἢ 
κρισι5} τὰϑ (1) כספו ש Ν: αἱ κρισεις 06]]ובורנץוא\, 3/9 : ₪ κτίσεις 
{κ: ἐγεαένγα ἴλιο: 0700/00 5 

7 ασυριοι 1 | επληθυνθησαν) γεῤῥείέ 50004 12 Τας | αὐτῶν] 
 -- 60סח |  καὶ 01025070" Ταῖςכז  | υψωθησανןוסזסושש צץ

0/0807 τὰ | 55(חחשש )'(%צ [חחש: | αναβατη] 020007008 :צץ 
αναβατων 1% 55 : 250070520706 312 | (ογῃ εγαυριασαν---σφενδονη 7 1( | 

 : εγαυριασαν--πεζων ἂρ | εγαυριασαν ΡΥ καὶ 8 2סות
εγαυρισαν :ב[ γαυριωσιν ]: γαυριουσιν % | βραχίονι) ןכז δυναμει 
καιν' | סמג πεΐζων קזחפ | ἡλπισαν] εἐμετεωρισθησαν )% | ασπιδι--- 
σφενδονη] εἰνῥεὲς εἰ 20720 00 εἰ 9070700705 ) 7000000795 31 קה 
1λις | καὶ )29--א 39] ὡς ף\חושסע εν )% | καὶ εν γαισω] και 
γεσω 6: οἱ 401תקטא : סמו. εν 6[[ | γαισω] ₪6 εχ 00: 
γεσω :א γεισω 54; 802076 Ὁ | סות καὶ σφενδονη τὰ | οὐκ] 
καὶ 0*: סתג ἢ | επεγνωσαν )% | οὶ εἰ )% | κυριος] δες 4/5 | 
συντριβων ΡΥ 0 תבע 5: 4 00/0/07 Ταὶς 

 :σου 06 [ +0 05 Ὁ | σοιאטקוספ] |  κυριος ονομᾶ σοι ἀρסו 8
 :*\  συνραξονא:  ραξον] συ ρεξον 5: σὺ ρηξονשט | 0 (Ὁואצ

συρραξον Ναϊθίρ : καταρραξον % : 00/0/07 Θ᾿ ραξον---αὐτων 29] 
αείεγρε εἴδῖεε τεἴγ85 Φογ 7: δέ εογε7676 ῥἐδηΣἐμαἴλ»εδηὲ 127 ἐμ ἐς ΦΟ) 47): 
  τὴν )% | ισχυν] + 66סזת |  ἐδρεασίέαίενε 4/5סלול 00706
(γεχ 001007070 δἰ 25( συντριψον αὐτων πληθος {ΚΞ (ργ 0205 5 
16 | εν δυνάμει σου] τεἐγένές 206 100: סות (85 | δυναμει] כז 
τη τὰ | סמ או--שסש 29 ἀρ | סב και )%30*55 [καταξον] 04 6% 0 5: 
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 ןסצ

)17( 
)18( 

 זא גז

Β ἀσθενούντων, ἀπεγνωσμένων σκεπαστής, ἀπηλπισμένων σωτήρ. (3?עש ναὶ ὁ θεὸς τοῦ גג 

πατρός μου καὶ θεὸς κληρονομίας ᾿Ισραήλ, "7 δέσποτα τῶν οὐρανῶν καὶ τῆς γῆς, κτίστα 
τῶν ὑδάτων, βασιλεῦ πάσης κτίσεώς σου, σὺ εἰσάκουσον τῆς δεήσεώς μου, ᾿3καὶ δὸς λόγον 13 
μου καὶ ἀπάτην εἰς τραῦμα καὶ μώλωπα αὐτῶν, 0% κατὰ τῆς διαθήκης σου “καὶ οἴκου 
ἡγιασμένου σου καὶ κορυφῆς Σιὼν καὶ οἴκου κατασχέσεως υἱῶν σου ἐβουλεύσαντο σκληρά. 

(19) τέ αἱ ποίησον ἐπὶ πᾶν τὸ ἔθνος σου καὶ πάσης φυλῆς ἐπίγνωσιν, τοῦ εἰδῆσαι ὅτι σὺ εἶ 0 4 
θεὸς πάσης δυνάμεως καὶ κράτους, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος ὑπερασπίζων τοῦ γένους Ἰσραὴλ 

₪ (₪ " 

 ויוה
ταὶ ἐγένετο ὡς ἐπαύσατο βοῶσα πρὸς τὸν θεὸν ᾿Ισραὴλ καὶ συνετέλεσεν πάντα τὰ ῥήματα 

ταῦτα, Ξκαὶ ἀνέστη ἀπὸ τῆς πτώσεως ל καὶ ἐκάλεσεν τὴν ἅβραν αὐτῆς, καὶ κατέβη εἰς τὸν οἶκον 

09 ᾧ διέτριβεν ἐν αὐτῷ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν σαββάτων καὶ ἐν ταῖς ἑορταῖς αὐτῆς, 560( περιείλατο 
τὸν σάκκον ὃν ἐνδεδύκει, καὶ ἐξεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς χηρεύσεως αὐτῆς" (ϑπεριεκλύσατο τὸ σῶμα 

ὕδατι καὶ ἐχρίσατο μύρῳ παχεῖ, καὶ διέταξε τὰς τρίχας τῆς κεφαλῆς αὐτῆς καὶ ἐπέθετο μίτραν 
ἐπ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐνεδύσατο τὰ ἱμάτια τῆς εὐφροσύνης αὐτῆς ἐν αἷς ἐστολίζετο ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς 
ξωῆς τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ" “καὶ ἔλαβεν σανδάλια εἰς τοὺς πόδας αὐτῆς, καὶ περιέθετο, 
τοὺς χλίδωνας καὶ τὰ ψέλια καὶ τοὺς δακτυλίους καὶ τὰ ἐνώτια καὶ πάντα τὸν κόσμον αὐτῆς" 
4% καὶ ἐκαλλωπίσατο σφόδρα εἰς ἀπάντησιν ὀφθαλμῶν ἀνδρῶν ὅσοι ἂν ἴδωσιν αὐτήν. 5 καὶ ἔδωκεν 5 

 א 3 ενεδεδυκει ΒΔΡ | εχρεισατο 5 | ד 4

τελεσεν] συνετέλεσαν ἃ: :6/00א 3/9 1 οἵὴ τὰ ρήματα 3/9 | 
ταυτα] סזח ΟἹ: -ουδιθ Ὁ 

  καὶסב | 08% | πτωσεως} αὐτῆς 8ח0ק καὶ τῷ "/58סות 2
25 τη | εκαλεσεν μοεαΐ 1" | εἰς τὸν [סואסש (εν אש)דש 0 αὐτῆς 
71): ταὐτης ΝΘΑΙΡΗΚυρΡΘΞΕ(υἱ 3.555. | εν ₪[ ον Ὁ | εν 25-- 
εορταις} ἐγ: 0700005 /25/95 36 τὰ | εν αὐτω] εἰς αὐτὸν 0: סחנ 

 [ εν 30 ἢ | οἱ ταῖς τὸ ν | (εν 45--αὐτης 29גז | סמג  ἐνסמו
 αὐτων [60 | αὐτῆς 29קדשע ט 60 ἡμέραις τωνקדשש 71( | <סקדסופ]

ΓΚ: סו % | 
3 περιείλατο] 6006060 ϑρτηθυν : περιειλε [כ6ק | ששאאסש 

+ τῆς )5 פק הפ 5 υ1}4) χηρευσεὼως αὐτῆς 5 | ενδεδυκει] ἐνεδεδύκει 
 סה |  ενδιδυκει Ν : ἐνεδυκει ἢ : ενεδιδυσκετο ΑΘΘ᾽ τανוילט[:

και γχο--αὐτὴς τὸ ἀρ [εξεδυσατο] εξεδυσετὸ 6: εξεδησατο ל | 
Τῆς χηρευσεως] της χηρειας ]8: סמו 5. | περιεκλυσατο Β] καὶ 
ἐλουσατὸ τὴ: ΡΓ καὶ ΑΝΒ τὸ] ΕΞ ὅπ | זס σωμα υδατι] τω 
σωματι τὰ: (οῃ τὸ σωμα 71) | σωμα] στομα Ἰννϑδ : + αὐτῆς 

 ל: ΐ παχυ 8: καλω[0 | παχει*]ז:*  3: | ἐχρησατοט010(0)
ὅογμο 600: סזמ ות | διεταξε] διετάξατο 6: διεξανε 5: 0 
Ὁ: φεοίίμαιμέξ 129: 610001 65 | 606ז0 דת | μιτραν] כז τὴν 
ἔκ | ἐπ᾿ הטזמפ] 6ח αὐτὴ :כא ἐπὶ τὴς κεφαλὴς αὐτὴς )% 1" : סב 
ἀρ | (ενεδυσατο---αὐτὴς 45] ἱμάτια 44) | οἱ 60000706ע ἂρ | 

 6תוק | סה  αὐτῆς 45סומ | 0 τῆς 35 ἀπὴρ/%ותק | סמ  τὰ 2%סמו
ἐν τϑ---μανασσὴ τὰ | εν ₪05 [060דסג\((6ד 07 0/0007 1 | 
αις ΒΑυ] 009 ΝΡ τοὶ] | εστολιζετο] εκοσμειτο 5 | סוג ταῖς 

 ]כ  μανασσηסות | {! | οπὶ τῆς ζωης υϑא ק8
4 ἐλαβενῚ εβαλε וות6(טג0): (סמה 71) | σανδαλια] ΡΥ τὰ 

 [ αὐτῆς 15 τὰ | (οπὶ περιέθετο 71) | τοὺς χ5--- Ψελιαסזה | 1660
2εγίπεοί ἑαες εἰ ἀεχίγαϊία εὐ ἐἐρίενι Ὦδ | סזח τοὺς 29 07 | 
χλιδωναφῖ κληδονας צג ῥεαϊεείἑαδες 1/9" | καὶ τὰ 19] סמו ἀρ: 
οπὶ τὰ ]% | ψελια] ψελλια 06ק1קוא : ψαλια ) | καὶ 0ש] סווג? 
ἄρ: (οπὶ τοὺς 71) | τοὺς δακτυλιου:] τοὺς δακτυλοὺς % : δακτυ- 
λιδια τὰ | καὶ τὰ 29] סוח ἀρ: סזמ) τὰ 71) | סמו) καὶ 69---αὐτὴς 29 
 ΄ εἰς 29---αὐτὴν τὰ | ἀπάντησιν ΒΑΘ Βסות |  τὸν τῇסמ | (71
(υἱ4}}}γ}] ν»ν το ὰρ זהפ ἢ: αρπαγὴν )% עי 5)11( : αἀπατησιν 

 סה 1" | סמו :[  ἀνδρωνכס( [ γϑ}} ₪ | οφθαλμωνיא
οσοι---αὐτὴν כ | οσοι] οἱ )% | αν] 60 8: סו צ | εἰδωσιν Ν) 

δ᾽ εδωκεν ῥογγεχί "עי | τὴν αβραν רה  ασκοπυτινην 

6 

11 αφηλπισμενων 5 

 3 א 50-) - מ קזפווא 07 1 5

 - ἘΞ) ]\: 538 | ἀπεγνωσμενων---σωτηρ)] αφηλπισו /קושלרב טלר לק (
μένων σκεπαστης καὶ απεγνωσμενων σωτὴρ כצ-שד | סה) σκεπαστὴς 
ατηλτισμένων [ΚΞ | απηλπισμενων כז καὶ τα! 

15 ναὶ ναι] και ναι σ: ναι :550ק ἡαφμε 12: וו 
Ἐπ [06 | ο 060[ קז κε {ΚΈΞ 5: θὲ 8: ז"צ[("סזג 0 ,\06 ] 

 כז 0 טק:  [| θεὸς 29]ןם  καὶ 15--ἰσραηὴλסמו |] [ ? μου 1סזמ
δὲ )\ | δεσποταῦ ἀονείναίον 200: 12: 40700700 0070170070 
[ας [τῶν [סטקסעשש του סזמ) τὴ) א5 | סת] סטקששסע 4 
2" δ΄ | οπὶ τῆς 19 תם | (οπὶ סמג | )אדושדש--שט 71 κτιστα--- 
βασιλευ דת | βασίλευε ΑΝΡΉ (טו5₪)0 | ח₪05] קז* καὶ תג | 
κτισεων קז τὴς כ'ע : τῆς κτήσεως 2 Ϊ σου] שט εἰ 0088005: סוג 

5 106 [ συ] 58/9סמ טקותק 5 Τὰς: +2 342: +6 ἢ | 
εἰσακουὼων עי 

13 (οπὶ טזמ 6סזמתוה)0! 71) | οπὶ καὶ 19 1, 1.06 | λογον--- 
ἀτατην} πεγυμίίαπε εἴ אאנסתקלו? 1/0" Τὰς:  א ל[מניואת 

 |  6 | μου] μοι 5שק : 4 | ΛογονἾ δολον ]%5?אכ קא
ἀτατηνἾ ἀπέστη ) | εἰ:Ἶ καὶ 66[[8/ | τραυματα 1 | μωλωπα] 

 | וא 0  αὐτων αὐτοῖςקקכ εἰς (εκ. ἐπ μογεένε 110: ἀπατὴν 5קז
οἵα σοὺ τὸ 1206 | ηγιασμενου ἡκασμενου ץ : αγιου ταββ πὶ Τὰς | 
οἵα σον 10 )% {κορυφητ7 κορυῴφην ΑὉ: κεγείεες Ὦ ἴλις | κατα- 
σχεσεωτ γείεείίσνείε Τλις : κατασκηνώσεως ΝΑρτηρτθθε(υἱὰ) | 
εβουλευσαντοῖ קו εορτίαμεγιρη ἘΠ 

14 καὶ ποιησονῖ πε ἐπε ἴλις | καὶ 19[ קז ἐπερίεε 1/2: סח 
ΓΚΈΡ ΚΞ | σὰν τὸ +070%[ παντοῦ εθνου: 06(]%|זגטצו)/ | σου και 
οἷν ]%: סזמ σον 8/7" [206 | )אב 19---επιγνωσιν} εἰς ἐπιγνωσιν 
+ Φυλη! καὶ ἐπιβλεψον δι סקאסטצ ἠκριβασμενους Ὁ | סוזה και 

 |  ἴλιςסקולואשו  | παση: φυλη: επιγνωσινἾ ἐγίδιενιל" שהקו
+9 φυληι πάσαν φυλαι :זו( κατα πάσα: φυλας Νάρτηρβ | 

  3" ἵν [ οπὶ ἐπίγνωσιν )% | του εἰδησαιסח פו -צ לו
 * Ἰὰς | εἰδησαι} εἰδέναι Ὀάρπι(αἰά)ρον: εἰδεναι σε 56תו(

60% | πε ὁ ὄρτηρον | 0090[ + 0 קז) ο Ὁ) ΑἸ ΝΒ οεϊγυν (ΓΈ | 
 : | γενου:} εθνουוא  πασὴν 1᾽““εράτου ἂρ | καὶ 45] οτιסוס

εεἤκῖν [εἰ μη συ] οὖρ τᾶν /\*: ων σὺ θ΄; πλὴν σου ו%) 
2“ γασεσ 6 

ΧΊ ὁπὶ ἐγένετο 0ק1ש" | סות βοωσα---παντα τὰ | βοωσα] 
(σροσενχομενη 71}: 104008 טוטו ὮΜΟ | סוה) προν-τταυτα 71} 
οἵπ τὸν ץ | סות καὶ ἡλ.“ταυγα ἀρ | οπὶ καὶ 419 νι | συνε- 



 ןסצ 808 א 3

τῇ 406 αὐτῆς ἀσκοπυτίνην οἴνου καὶ καψάκην ἐλαίου, καὶ πήραν ἐπλήρωσεν ἀλφίτων καὶ 8 
παλάθης καὶ ἄρτων καθαρῶν, καὶ περιεδίπλωσε πάντα τὰ ἄγγια αὐτῆς καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ. “καὶ 
ἐξήλθοσαν ἐπὶ τὴν πύλην τῆς πόλεως Βαιτυλουά, καὶ εὕροσαν ἐπεστῶτα ἐπ᾽ αὐτῇ ᾿Οζείαν καὶ 
τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως Χάβρειν καὶ Χάρμειν. 7 ὡς δὲ ἴδον αὐτήν, καὶ ἦν ἠλλοιωμένον τὸ 
πρόσωπον αὐτῆς, καὶ τὴν στολὴν μεταβεβληκυῖαν, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς ἐπὶ πολὺ 

8 σφόδρα, (ϑ καὶ εἶπαν αὐτῇ 5 Ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν δῴη σε εἰς χάριν, καὶ τελειώσαι τὰ 

ἐπιτηδεύματά σου εἰς γαυρίαμα υἱῶν Ἰσραὴν καὶ ὕψωμα ᾿Ἰερουσαλήμ. καὶ προσεκύνησεν τῷ 
9 θεῷ, θκαὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς ᾿Επιτάξατε ἀνοῖξαί μοι τὴν πύλην τῆς πόλεως, καὶ ἐξελεύσομαι εἰς 
τελείωσιν τῶν λόγων ὧν ἐλαλήσατε μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ συνέταξαν τοῖς νεανίσκοις ἀνοῖξαι αὐτῇ καθότι 

το ἐλάλησαν. Ἰοκαὶ ἐποίησαν οὕτως" (19) καὶ ἐξῆλθεν ᾿Ιουδείθ, αὐτὴ καὶ ἡ παιδίσκη αὐτῆς μετ᾽ αὐτῆς" 
ἀπεσκόπευον δ᾽ αὐτὴν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως ἕως οὗ κατέβη τὸ ὄρος, ἕως διῆλθεν τὸν αὐλῶνα καὶ 

τι οὐκέτι ἐθεώρουν αὐτήν. τ Καὶ ἐπορεύοντο ἐν τῷ αὐλῶνι εἰς εὐθεῖαν, καὶ συνήντησεν αὐτῇ 
12 προφυλακὴ τῶν ᾿Ασσυρίων. 15καὶ συνέλαβον αὐτὴν καὶ ἐπηρώτησαν Τίνων εἶ, καὶ πόθεν ἔρχῃ, 

καὶ ποῦ πορεύῃ; αὐ καὶ εἶπεν Θυγάτηρ εἰμὶ τῶν ᾿ΕΒραίων, καὶ ἀποδιδράσκω ἀπὸ προσώπου 
ι3 αὐτῶν, ὅτε μέλλουσιν δίδοσθαι ὑμῖν εἰς κατάβρωμα. "3 κἀγὼ ἔρχομαι εἰς τὸ πρόσωπον ᾿Ολοφέρνου 

4 

1 

6 οὗιαν ΒΡ 5 ἀσκοπυτεινὴν Α | εἐλεου Β΄" | περιεδιπλωσεν \5 | αγγεια יל 
9 τελιωσιν Β" ἢ εἰδον 45 | μεταβεβληκυιαν} + αὐτης 139 8 τελιωσαι Α 

 ' ὃ] 6 Α5זס

 13 \ א 5 -ם) - ג קצפונטוש 035 3{ יי 5

 ,[0020270070 3 [116060 | τω θεω]ג)!תכפונש  προσεκυνησανיי: (5
  + //2070/ 000170669 2םטזסטצ] |  εἰπεν---επιταάξατε τὰסמו 9

7 
 6א ס0זח):  0506078 δὲ 12 | επιταξατε) επιταξετε Ν )6 29ל

συνταξατε δη ]%: οὐχ 3/7 | ανοιξαι μοι] ανοιξαιμι ἃ: μοι ανοιξαι 

ΥἹ ἀνοίξατε μοι Ὀ΄: ἡνοιξαν τὴ : 72076 007177 315: 02007006 γεμέγς 
 |  πὰסטזשפ ) καὶ 2%--)10סמג | ΄ μοι 188 | την] τῆς θסח :3

 :6 185 ΑΞז פק [ των 061 | λογων + μου περι Ὁ | ελαλησατεסומ
ἐποιήσατε ἃ: εἐλαλήσετε ץ | συνεταξαν] συνεταξεν Νὰ: συνε- 
ταξαντο ἔτ | καθοτι 6 [ןששש Ροβὲ (10) οὐτως 62: סזג ἀρ | 

καθοτι] καθως 1% | ἐλαλησαν 13) [ ἐλάλησεν αὑτοις כ| : ἐλαλησεν 
ΑΝϑείαυϊά) 611 5 

 [ 03," | ἐποίησεν ( | (εξηλθενסטזשצ  καὶ ἐποίησανסוג 10
ῬΓ ανοιξαντες τὴν πυλὴν 71) | ιουδηθ εἴπινν | αὐτη---μετ] μετα 
τῆς παιδισκης ἂρ | סתג αὐτὴ τὴ | μετ αὑτὴ9] סות Αἰρίκγηβιιν: 
Ἔ την πολιν Ὁ | απεσκοπευον ὃ αὐτὴν] δέ +2600/000/0/02 007% 

 |  δὰ | εσκοπευον τὴסב :  93..5) 9: καὶ ἀπεσκοπευσαν [ἰκ(סזמ

αὐτὴν 19] )כסף πολεως τ: αὐτὴ] | ΤτηΞ] כז εὡς σ᾿ οἵη ου---εως 
29 ἀρ | סות סט τὴν | εὡς 25---οὐκετι] αὖ τὲ :67167147ι6 100 αν 167): 
00/0006 (ἑαηε וס 9.5) 4, | (οπὶ 605 διηλθεν 71) | εὡς 29] ΡΥ 
εἰ ₪: ὡς δε {κϑ: καὶ εὡς οὐ ₪: καὶ למגע: +סש .406([!₪₪ | 
διηλθοσαν 1%25 | τὸν αυλωνα] ἐπι τον πυλωνα {(πν 51 195 0וגו Κ) 
ΕΚ: סומ 71( | סזמ) καὶ 45--(11) αὐλωνε τὴ | οπὶ καὶ 45 1% | 

εθεωρουν} εθεωρων 8: εθεωρουσαν Ατὰι : εθεωρησαν Το[ΠΚΙννν3Ὲ] 
αὐτηνἹ + 170 εογεμα ες 15 

 - καὶ 19:--ευθειαν ἀρ | επορευνοντο] 670060670 1: εποסמו 11
ρευθη {ΚΕ ΓΞΕ 9 π 5. | εν τω αὐλωνι] ἐγ αἰγία 3.1. | συνηντησαν 

  | προφυλακὴ] ἡ φυλακὴ[53/י τη (10)וא:  | αὐτὴ] αὐτὴνאש
τὴ: סמ א | ἀσυριων 1 

19 συνελαβοντο >זו|[6 αὐτὴν] αὐτὴ |: | επηρωτησαν 
ἡρωτησαν αὐτὴν ἔκτα: (αὐτὴν כ06]טוא)1 3055 : + αὐτὴ 1: + ἡδανε 
4/00/05 12 | τινων] τις τηῖξ | סאה καὶ ποὺ πορενὴ 60)א[ | 

 : ?//₪ 3/9: -αὐτοις {{36}3}}» 8קש [6 | εἰπεν(ח6ש ו  καὶסוג
+400800 Ὁ | εἰμι] כז 600 1: +670 1/" | των [60קסושש 7 

  4%טאקוש : 00000004 Ὁשוש [ 60600004 υμινב

(-διδωσθαι Κ) 11/5 | διδοναι 5 | סב ὑμῖν 1 | καταβρωμα] 
καταβρωσιν ל 072 02/0/0077 38, ὅτ 

18 καγω] καὶ εγὼ 2]% | ερχωμαι ὁ | סתג το 52/%זגז | 

9-2 

ασκοποιτιτὴν Υ: ἀσκοπυτὴν 6: (ασκοποτὴν 52): 43000000 3: 
₪ 50006 3/9: ἀσκὸν 5%67 | καμψακην οὐδ᾽ εἴ τηρδννν | ἀλφίτων --- 
αἀρτων [ 207070006 (- ἔπεηε 3...) οἱ לשל βεὲ εἰ ῥαηες θη | αλφιτου 
1% | καὶ παλαθης] και παλαθων ₪|: סה 5 | αρτων καθαρων 
ἀρτον καθαρὸν >: ἀρτου :תג οὔϊ καθαρων ]0051/8: +4 

 דטקסע  καὶ ενεβαλεν εἰς αὐτὴνכז [ Ὁ | και 69---αὐτης 25דטקסע
{κβρβυίκαι ροβὶ αὐτὴν 3,5) 35 : סה τὰ | οἵῃ πάντα 0755 | αὐτῆς 
25] εαυτης א : סוג[1106 00 | αὐτὴ] כז 6ח Πι5: כז εν א : םעדדא 
Αϑυϊά; αὐτὴν /\": τὴ 0800 αὐτῆς 05 : (Ἐ τα 077606 71) 

Θ εξηλθοσαν εξηλθον τὴ: εξηλθον ομου רא : εξηλθον ἀμφοτεραι 
Ὁ: 020070701 65075: + αἰ (οι Κ) δυο αμα 
καὶ ἐπορευθησαν ]%55 | סמג ἐπι τὴν πυλὴν τῇ | τῆς 19[ εκ τῇ: 

  236) | βαιτυλουα] βετυλονα ἔνν : βατυλονα % : (βαιτυλονας(סומ
44): βαιτουλονα :5ז βετουλουα 06[[ : βαιτουλια 0: 2 

  | ἐπεστωταלוא  ν | ευροσαν ευραν 5 : ευρονיח : 605 [86זט\סטש
ἐπ᾿ αὐτὴ] 2/00/05 ἐδὲ ἘΞ: ₪2 5 | ἐπεστωτα 13[ εφεστωτα Αϑάρῃ 

 |  Αϑὰסה : : εφεστωτας 1) τε}} : «ἕαριέες 4< | επ εν 1ות כפוגט
αὑτὴ] αὐτὴν 14 5-0(ש1גה : αὐτῆς Ὁ | της 25---χαρμειν} (ὁπ 71): 

 [ χαβρειν και χαρμειν ἂρ | χαβρεινוא | סמ  τῆς πολεωςסות
χαβρι 6005: χαρβιν ν: χαμβρὴν τὰ: Οαν»ιόγένι ΒΔ | χαρμειν] 

  : 60/7 01/5קש ]וא]זת
Ἵ (ως---αὐτην] καὶ ἰδοντες 71) | ὡς δεῖ καὶ ὡς 100 5מק | 

ιδον] εἰδοσαν [Ἰς | καὶ τ5---και 49] ἐπ γεμέαέανῃε γαεΐδ ἐἰ τεέάα 
μερίς 1/5 | סמג καὶ το---μεταβεβληκυιαν τὰ | סתב) καὶ 15---καὶ 
 סב |  αὐτῆς 15 5ספ(  καὶ ἣν ἀρ | ἠλλοιωμένονסות | (71 .259
αὐτῆς 1 3:5 | סמ τὴν % | στολὴν] αὐτῆς 5088 | μεταβε- 
βληκνιαν] μεταβεβληκυια ₪ : + αὐτης 13% 1צ\/ 06) [ ταν ΞΕ (αἰά) | 

  ₪1 | ἐπὶ τω καλλει] την στολὴν καὶ τὸ.40%תוקטטש  καὶ 35סוה
καλλος τὰ | ἐπὶ πολυ σῴφοδρα] סתג ἂρ: סמו ἐπὶ πολὺ τὴ: סמ 

 (%3/י | αὐτὴ] πρὸς αὐτὴν :9ל66()!םקטש  | εἰπὸνו
  71סות
8 θεο9] א(א, כ: +6 06 אס6 | σε] σοι 0)/0101/95 | סמג εἰς 

1% 119121/950 | τὸ επιτηδευμα 5 | סמג) εἰς 2%---))(( ἐλαλησαν 
71) | εἰς γαυρίαμα νιων] εἰ εἷς ἐγ 0/2796 ἐγεέον βίος 1/9 : כז εἰς 
₪7006 ν | סו γαυριαμα---καὶ 2% ἀρ | αγαυριαμα 5 | סה και 
νψωμα ιερουσαλὴμ ץ | υψωμα] כז εἰς 53/9ק%1מ) 5 | ἱερουσαλημ] 

 : αὐτὴ Ὁקז [ | προσεκυνησενג* 59 δῖ; ἰηλὴμ 1ואמא :᾽ δהא
  2γοοίαῖφγς ἐμ 00 )++ ὰכז :  600000 ἐπὶ προσωπον 199ןכז
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ἀρχιστρατήγου δυνάμεως ὑμῶν τοῦ ἀναγγεῖλαι ῥήματα ἀληθείας, καὶ δείξω πρὸ προσώπου αὐτοῦ 
ὁδὸν καθ᾽ ἣν πορεύσεται καὶ κυριεύσει πάσης τῆς ὀρινῆς, καὶ οὐ διαφωνήσει τῶν ἀνδρῶν αὐτοῦ 
σὰρξ μία οὐδὲ πνεῦμα ζωῆς. 14008 δὲ ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τὰ ῥήματα αὐτῆς, καὶ κατενόησαν τὸ 14 

πρόσωπον αὐτῆς, καὶ ἦν ἐναντίον αὐτῶν θαυμάσιον τῷ κάλλει σφόδρα" (15 καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν 

Ἰοσέσωκας τὴν ψυχήν σου σπεύσασα καταβῆναι εἰς πρόσωπον τοῦ κυρίου ἡμῶν" καὶ νῦν :ו 
πρόσελθε ἐπὶ τὴν σκηνὴν αὐτοῦ, καὶ ἀφ᾽ ἡμῶν προπέμψουσίν σε ἕως παραδῶσίν σε εἰς χεῖρας 

αὐτοῦ. ᾿δἐὰν δὲ στῇς ἐναντίον αὐτοῦ, μὴ φοβηθῇς τῇ καρδίᾳ σου, ἀλλὰ ἀνάγγειλον κατὰ τὰ 6 
+, , ῥήματά σου, καὶ εὖ σε ποιήσει. "7καὶ ἀπέλεξαν ἐξ αὐτῶν ἄνδρας ἑκατόν, καὶ παρέξευξαν ד -- 
αὐτῇ καὶ τῇ ἅβρᾳ αὐτῆς, καὶ ἤγαγον αὐτὰς ἐπὶ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου. ᾿δκαὶ ἐγένετο 8 
συνδρομὴ ἐν τῇ παρεμβολῇ, διεβοήθη γὰρ εἰς τὰ σκηνώματα ἡ παρουσία αὐτῆς" καὶ 
ἐλθόντες ἐκύκλουν αὐτὴν ὡς ἱστήκει ἔξω τῆς σκηνῆς ᾿Ολοφέρνου, ἕως προσήγγειλαν αὐτῷ 
περὶ αὐτῆς. 19καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τῷ κάλλει αὐτῆς, καὶ ἐθαύμαζον τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ ἀπ᾿ το (ι;}--τ8) 
αὐτῆς" καὶ εἶπεν ἕκαστος πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ Τίς καταφρονήσει τοῦ λαοῦ τούτου ὃς 
ἔχει ἐν ἑαυτῷ γυναῖκας τοιαύτας ; ὅτι οὐ καλόν ἐστιν ὑπολείπεσθαι ἐξ αὐτῶν ἄνδρα ἕνα, οἱ 

ἀφεθέντες δυνήσονται κατασοφίσασθαι πᾶσαν τὴν γῆν. “καὶ ἐξῆλθον οἱ παρακαθεύδοντες גס 

(19) ᾿Ολοφέρνῃ καὶ πάντες οἱ θεράποντες αὐτοῦ, καὶ εἰσήγαγον αὐτὴν εἰς τὴν σκηνήν. 51καὶ בג 

ἦν Ὀλοφέρνης ἀναπαυόμενος ἐπὶ τῆς κλίνης αὐτοῦ ἐν τῷ κωνωπίῳ, ὃ ἦν ἐκ πορφύρας καὶ 

17 εἐπελεξαν ΒΡ 
421 κλειγης "5 

 06 ἂρ | εν τῇ]!טח6: סמ  αὐτὴνםטזספ] | 5 20
σκηνη τῇ | ολοφερνου] כז του 5 

18 τη Β΄] כז παση ΒΡΡΑΝΒ οπῖῃ 071/55 | διεβοηθη γαρ] 
και διεβοηθη τὰ: εἰ ἐγιγεούμτξ 3, δὴν | διεβοηθη] διενοηθη ἃ: διε- 
πεσε ]% | (οπὶ καὶ ()ז)--29 αὐτῆς 29 71) | ελθοντες εκυκλουν 
ἤλθοσαν και εκυκλωσαν ]5 [εκυκλουν] εἰγειεγαἰδαφγτνε 3] | 
αὐτῊ»}] αὐτὴ ἂρ | οπὶ ὡς---αὑτῆς 29 ἀρ | ὡς---σκηνης} εξω ὡς 
εἰστηκει 67% τὴν σκηνὴν יט : 70/0/6700 07020 00506070 3," | ὡς 
66% ἢ: καὶ τὴ | ἰστήκει] εἐστήκει Ὁ | εξω τῆς σκηνης] γι 
0007) 30.) 11" 1 προσηγγειλαν] προηγ- 
γείλαν 1: προσηγγελαν :ל ανηγγεῖίλαν πὶ: ἀναγγείλωσιν {{: 
0707027077 11. | οἵὴ περι αὐτης 1" 

19 εθαυμαζον 19[ εθαυμασαν )50725 | επι---αὐτὴς 29[ ג 
 | ג  ἐπὶסות | [* επι--- εθαυμαζον 29 ,1סמ | ( Αϑίαποץהפ  εἴ ΞΡמק

αὐτῆς 19[ + και παρεδέχοντο )277/0700/200704 33...) τοὺς λογοὺς αὐτὴης 
οτι σαν αγαθοι σῴφοδρα "55 | εθαυμαζον 29] εθαυμασαν 
15: Ἰανάαδαρέ 9: סות ἅπιηρ | τοὺς υἱου:] δίας (Ὁ | απ 
αὐτὴ2] 6ח αὐτὴης ΝΌΝ: 6ח αὐτὴ 0005: ἐπ 06 3:5: סות )מש | 
εἰπενἾ εἰπὸν 20 כט 5 : εἰπαν רג : 0020070 11" | סה\ προς---αὐτοῦυ 
τῇ | [05--60עזש ₪1 20/00/31 | 05[ ὡς ἄρ | εν [₪60שז εν αὐτω 
ΝΡάρτηρβ: סמו 3," γυναίκας )כספ τοιαυτὰας 0₪10253/" | סה 
οτι--- Ὕην % | סמ οὐ 0"5ק | סמג ἐστιν 8. | ὑπολειπεσθαι] )סא 
αὐτων Αἄριι: υπολιπεσθαι ὃς | εξ αὐτων] )כס ανδρα 5 : εἰς 30" | 
αὐτωνἹ ןכז זה (1) 6  ἀνδρας 13" | ενα οἱ] 6 μὴ {31}: φμία 
3 | ἀφεθεντες} αφεντες ἀρ: סמ 3... | δυνησονται] )ןכספ κατα- 
σοφισασθαι 20070 θα: סוזה 1] | κατασοφισασθαι] σοφισασθαι 

 - (κατασοφισαι 71}: καταψηφισασθαι ἃ: τπμῤέγαγε 12: ἐπוה:
  6ריי: הק 1/00/77

20 εξηλθοσαν )% [ οἱ דא 06000765 [ 00090, 
 - πάντες )% | παρακαθευקז ] 25 | οἱ 19קי": סלול לול

 : 80 παρακαθεζοντες ἀρἘΕ(υἱα) : παρεδρευοντες 1%עד65]
 סה |  | ολοφερνη}] ΡΥ τὼ ἄρρβ: ολοῴερνει ᾿ς: ολοφερνου ΝῸות

και 35--סטזסש ἂρ | αὐτου] αὐτω % | σκηνὴν} Ἑαυτου ] יי 
21 τὴς κλινη:] τὴς σκηνὴς (τὴν σκηνὴν δ") ΝΌΑρτηρβ | εκ 

του κωνωπίου αὶ | κωνωπιω κωνωπίωνι 1 κωνοπειω ἃ : κοινοπίω 
  καιסה |  καὶ χρυσίου Ὁותק" | סמו  5: ὦא | 0] צ  0 ἣνסמ 1}
 0 καὶ 35 ἂρ | σμαραγδων {{κιι88] | πολυτελων/%ק₪ | סוזה 25

68 

15 παραδωσι 5 13 ορεινης ΒΡ : 
18 τη כז παση ΒΆΡ | εἰστηκει ΒΑΡ(αἰ4) | προσηγγιλαν 5 

  5-0 -τωρτσυν 075 15א 3

ἀρχιστρατηγου δυναμεως ὑμων 71(  αναγγειλαι Βα] ἀπαγ-סזמ ) 
γείλαι αὐτω ἄρτηί-τον)ρ5: ἕαυτω {ΚΟΓΞΕΞ π᾿: απαγγειλαι 

ἊΝ τεῖ! | δειξω] δειξαι )49 : δειξαι αὐτω Ὁ: + αὐτω ἀρ (3 55 | 
 οἵα πρὸ προσωπου αὐτου ἀρ ΓΈ | καθ ην] εν ἡ τῷ | (סתו
 πορεύσεται καὶ 71) | πορευσεται] πορευεται Ὁ: πορεῦσει צץ ן

καὶ 35--ζωης ἀπηρ | δια-71( | סתג  πασηςסזה ) | κυριευση Ὁ 
φωνησει διαφωνησοι ν: αἱεῥεγίγεί 15: ἐρεγεξάαί 12 | των] 

 קז εκ ΓΚΈΞ | αὐτοῦ 29] αὐτων ὈΓΚ: αὐτῆς וא
14 ὡς δεῖ καὶ ὡς (71}3}} | סות οἱ ανδρες 3) 38) | --6ז) 

αὐτηνἾ ταυτα και εἰδον αὐτὴν θαυμασιαν σφοδρα και ειπαν 71( | 
αὐτῆς 15] ἡ εχ ססזז א: זשטזש 5 | και 19---ην7} γαεία εεἰ 1% | 
οἵα καὶ τὸ ἀρ" Ἐ} [οπὶ και 2" ₪67 | סזמ ἐναντίον αὐτων 0ותכ | 
θαυμασιον Βάρθρτ5] θαυμαστον ΘὉ: θαυμαστὴ ν: οτὰ ἔκ: 
ϑαυμασια ΑΝ τεῖ! | זש καλλει τη οψει צ: סות 5 | τω] εν {κ | 
οἵα καὶ 35 τὴν | εἶπαν ΒΑ Ν [56]ו|תגטץ εἰπὸν ||6ז | πρὸς αὐτὴν} 
αυτη Ὁ 

16 ἐσωσας ]% | τῇ Ψψυχη ז | σου] ἐσημερον 10005: 
+ ἀγαθὸν )% "5 | σπευσασα] (κατασπευσασα 71(: סנה τὴ | 
καταβηναι כז τοῦ ἔκ | εἰς 19---κυριου] προς τὸν אל 5 | προ- 
σωτονἾ קז τὸ Νάρτηρβ | (ὁπ και 15---([16) ποιησει 71) | סה 
καὶ 1*--םטזסש 2" ἀπιρ | προσελθεῖ 006 /" | ἐπι] εἰς ז | 
προπεμψουσιν σεῖ לוו//?לוענ ἑεα ἘΠ | προπεμψουσιν 
πεμῴουσι 66[ | סה ως παραδωσιν σε [ז | (ש και Υ: 0ש+ 

 ד ₪06 8: סע : | παραδωσιν [!5[ παραδωσειν Ὦא(:
παραδωσ (“δυσ- Ὁ) Ὁ: παραδωσουσιν ΑΝβ.5(-σι) 1611 | 
χειραιἾ ןקז ταν 66ק]%]יא 

19 αν δεῖ καὶ ἐαν [ | ἂν πὶ | ἐναντιονἾῖ ἐνώπιον 6 | 
ἀντον αὐτῇ ΥἹ סזת ]% | φοβηθειν ₪ | τη καρδια σου] ΡΥ ἐν ץ 
(ση 6% τοὶ : οὔκ "חש | τὴν καρδιαν וג | (αλλα] και 44) | αἀναγ- 
γειλον וזו εἰ 10": καυτω לי ₪ | סה κατα 608 | 
εὖ 490% Α | σε ποιησει] ποιησει σοι )% | σε σοι 

 קיי עי
17 καὶ [ןי--בדִמ παρέλαβον ὃ αὐτὴν 070068 קי זה | και 

 0 | απελεξαν Β"5"] ἐπέλεξαν δὲקק ἐπέλεξαν δὲ 96םדוגו[הע]
Ν: ἐπεέλεξαντο [κ: παρελεξαντο :ל επελεῖαν ΒΡΑ 9... γ6}}: 
εἴγε Ἐδπι1 +)[ απ Γκ | παρεζευξανἾ παρευξαν τ: ἐπεζευξαν 
Υ | αὐτην σὺν αὐτῇ ἔκ + הוו κα ₪" | ηγαγον] κατηγαγὸν ἴ: 
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33 χρυσίου καὶ σμαράγδου καὶ λίθων πολυτελῶν καθυφασμένων. “53καὶ ἀνήγγειλαν αὐτῷ Β 
(ιγ8,.:0):3 περὶ αὐτῆς, καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ προσκήνιον, καὶ λαμπάδες ἀργυραῖ προάγουσαι αὐτοῦ. 8 

δὲ ἦλθεν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ ᾿Ιουδεὶθ καὶ τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, ἐθαύμασαν πάντες 
ἐπὶ τῷ κάλλει τοῦ προσώπου" καὶ πεσοῦσα ἐπὶ πρόσωπον προσεκύνησεν αὐτῷ, καὶ ἤγειραν 

τ Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν ᾿Ολοφέρνης Θάρσησον, γύναι, μὴ φοβηθῇς 
τῇ καρδίᾳ σου" ὅτι ἐγὼ οὐκ ἐκάκωσα ἄνθρωπον ὅστις ἡρέτικεν δουλεύειν βασιλεῖ Ναβουχοδονοσὸρ 

5 πάσης τῆς γῆς. “καὶ νῦν ὁ λαός σου ὁ κατοικῶν τὴν ὀρινήν, εἰ μὴ ἐφαύλισάν με, οὐκ ἂν ἦρα τὸ 
3 δόρυ μου ἐπ᾽ αὐτούς, ἀλλὰ αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐποίησαν ταῦτα. 3καὶ νῦν λέγε μοι τίνος ἕνεκεν ἀπέδρας 

- ἀπ᾽ αὐτῶν καὶ ἦλθες πρὸς ἡμᾶς" ἥκεις γὰρ εἰς σωτηρίαν" θάρσει, ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ ζήσῃ 
4 καὶ εἰς τὸ λοιπόν" 400 γὰρ ἔστιν ὃς ἀδικήσει σε, ἀλλ᾽ εὖ σε ποιήσει καθὰ γίνεται τοῖς 

)4( 5 δούλοις τοῦ κυρίου μου βασιλέως Ναβουχοδονοσόρ. 5 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδείθ Δέξαι 
τὰ ῥήματα τῆς δούλης σου, καὶ λαλησάτω ἡ παιδίσκη σου κατὰ πρόσωπόν σου, καὶ οὐκ 

6 ἀναγγελῶ ψεῦδος τῷ κυρίῳ μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. 5 καὶ ἐὰν κατακολουθήσῃς τοῖς λόγοις 
τῆς παιδίσκης σου, τελείως πρῶγμα ποιήσει μετὰ σοῦ ὁ θεός, καὶ οὐκ ἀποπεσεῖται ὁ κύριός 

)5( μου τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτοῦ. 7ζῇ γὰρ βασιλεὺς Ναβουχοδονοσὸρ πάσης τῆς γῆς καὶ ζῇ 
τὸ κράτος αὐτοῦ, ὃς ἀπέστειλέν σε εἰς κατόρθωσιν πάσης ψυχῆς, ὅτι οὐ μόνον ἄνθρωποι 
διὰ σὲ δουλεύουσιν αὐτῷ, ἀλλὰ καὶ τὰ θηρία τοῦ ἀγροῦ καὶ τὰ κτήνη καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ διὰ τῆς ἰσχύος σου ζήσονται Ναβουχοδονοσὸρ καὶ πάντα τὸν οἶκον αὐτοῦ. 

43 καλλι 4 
4 ποισει 5* | γεινεται 5 

 13 ג א 5 -ת] תג כ זיפו ץרא 0735 3/5

καθα---ναβουχοδονοσορ ἂρ | καθα---δουλοις]תוקמק53/* | סוג  
τοὺ ) | βασιλεωςסנה  | "/ ὡς δουλ... τὰ | γινεται] καὶ Ὁ: Μεῖ 

 ναβουχοδονοσορ] ναβουχοδονοσορ του βασιλεὼως וא : סזמ [3עי"%8 |
βασιλεω9)] ΡΥ του ϑ'οδ ἦι : οἱ ₪05 | ναβουχοδονοσορ] ναβουχο- 
δονοσσορ ὁ: ναβουχοδονοσωρ [\3: ΟἿ τὴ 

5 οπὶ πρὸς αὑτὸν ἂρ | οπὶ προς δ᾽ | [שטזסש ολοφερνην Ὁ | 
ιουδηθ εἴπηνν | δεξαι] שאסטשסש τὰ | ρηματα] + [אסש צץ | דצ ΡΥ 
παρα ) | סמ σοὺ 19 πὶ | סמ καὶ 2%--60ע 29 1, | )\ש\6(שש זו | 
ἢ παιδισκη σου] ἡ δουλη σου ₪ַ6גז8: סמ 0ותק)[ | κατα 
προσωπον] εμπροσθεν τὰ | סתה καὶ 39-ταὐυτη ἀρ | οὐκ αναγ- 
γελω] οὐκ ἀγγέλω τὴ: οὐ καταγγελω Ὁ | εν---ταυτη] τὴν νυκτὰα 

ταυτὴν ץ : סזמ εν ΠῚ 
Θ κατακολουθησης] κατακολουθησεις ]* : ποισθεις τὰ | τῆς 

παιδισκης σου] μου %1,*955 | της] τοις ץ | παιδισκης] δουλης 
1 | τελείως πραγμα] τελειωσεις παντὰα εν ταῖς χερσι σου α 
 סו | , ὧς 70700 ₪ 7006 3סקול 00 סלק < )10( 3
τελείως ἀρ | πραγμα ποιήσει] πρωγματευσεται Ὁ | ποιηση \* | 
μετα σου )ספ 0605 κν3! Ὁ | καὶ 25---αὑτοῦ] סו )71(4. | 

  9ו  - εωὡςשעזסע]
7,8 οὔ Κ 
Ἴ ζη το---ναβουχοδονοσορ 15] ζη γὰρ ο ναβουχοδονοσορ 0 βασι- 

λεὺς Ὀ΄ζη γαρ ο 5 (פ0ז 555 : φηοαάίμοψις 070 {6 50004 ΔΙαῤιειο- 
 - ναβουχο.1]4206עטצוא : ןכס (γεχ) 3. | βασιλευ:} ΡΥ 0 )5לונץ

δονοσορ τὸ :)א | γαβουχοδονοσορ 19[ ΡΥ 0 ἀρ: σ 6א ρ πὶ: 
ναβουχοδονοσσορ ὁ: ρΡοβί γῆς 40 | πασῆης 19] ןכז 0 βασιλεὺς ὁ: 

 |  καὶ 1τ5---ψυχης 005%ג | מג  0 κυριος ἄρτηρϑβ | οπὶ τῆς τὸז
 19 19 τὴ | πασὴς ψυχηΞς] 0707020077 1770702007--שטזסש  καὶסתג

= | ψυχης] της γης הפל[לוש ₪: (γης 71) | ανθρωποι] 005 וג | 
δια σε] 267 /6 15: סזת /" | σε 25] σου וא : סזמ ] | δουλευουσιν] 
δουλευσουσιν 060 36כע 355 : δουλευσωσιν "כ : δουλευσει וג | αὐτω] 

 | 45 καὶ 3.---ουρανου τὰ--טטזסע 2% 1," | סומ  καὶג | סוג  ενכז
(οπι δια 29--)8( γη 71( | סזמ δια 29--סעזסט 29 ἀρ | δια 29] 

 | ו  καὶ 01/5 | ἕησονται] ἕησεται 0]*: 2000/25: 0קא
γαβουχοδονοσορ 29] כז οτι 1: ΡΥ ἐπὶ .\.5>%060[ τηγ(-σωρ)5--3Ὲ: 
ναβουχοδονοσσορ ὦ | παντα τον οἰκΚον] πᾶς 0 5 3 : סת 

παντα τῇ 

3 νυκτει Α ΧΙ 2 ορεινην Β΄ | αλλ 8 

πολλων ἂρ | καθυφασμενων} καθυφασμενον (κατ- %( 5% 
  6: καθυφασμενος ₪: οντι καθυφασμενωכ-015: סמ 1/ףט6(

  ΠῚא: סמ
22 ανηγγειλον Ὦ | [5םטזש 400800 Ὁ | καὶ 29[ 0 86 

) 5 | εξηλθεν] εξηλθον :כ +0 /000770000000 ἢ. | προσ- 
%* | ἀργυραι] ἀρραι ]: +700//00 μαίας 1," | αὐτου] 

αὐτὸν (10ט)'5/' : αὐτὸν דסע-) %( πολλαι 000026 καὶ εισηγαγον 
αὐτὴν προς αὐτὸν {ΚΞ}: + 0/20/0000" 07 αὐ ו 5 

23 (δὲ ηλθεν] διηλθε 71) | ηλθεν] ἐστη ]%3/7"5 | κατα 
πρόσωπον αὐτου כס( 000600 כ | ιουδηθ εἴτηννγ | סמ καὶ 1%---ששדיסש 
 6 2% 1," | ἀπαντες τὴν | (οπὶק1/" | סמו 6000000 --אסו 29
ἐπι 19--ח קסששחסע 71( | προσωπου 13[ + αὐτης .41%5 סמתת ,₪ 
 [ αὐτὴ /* | αὐτου 39שעזש] | ", ἐπὶ προσωπὸν 1סתג | 55)₪0(
+ 0 ηεγαδαη γ᾽ סל ααἱ 000 ל 0775 010 1 
ΧΙ 1 οπῖ αὐτὴν "תג | ολοφερνη:)] כז 0 | | θαρσησον] θαρση 

 |  και 5/7049כז [ 00006. ἂρ: θαρσ.. τὰ | μηתג
Β΄ | τη καρδια] קצ εν Ν᾽: τὴν καρδιαν τὰ | οἱ σοὺ ג | (סמג 
εὝΎω 71) | εκακωσα] εκακοποιησα {ϊκ | [:סשדו 05 6 | ηρετικεν] 
ἡρετηκεν ἂρ: ηρετικειν (-κην Ὁ 1δ 5) Ὁ : ἡρετισεν (-τησεν ἃ) ג : 
ηρετισατο שה : ἠθέλησε 1: ἡκεν ₪ | δουλευειν] כז τὸν ]: (01) 

44) | βασιλει ναβουχοδονοσορ] ναβουχοδονοσορ )+ τω (וא βασιλει 
(λεως Κὸὶ 001/95אא) | βασιλει] קז τω Ὀάρπιρβ | ναβου- 
χοδονοσορ] ναβουχοδονοσωρ τ: )כס γης Ὁ {-γοσσ- δ) | πασηΞ5] 

ΡΓ τω אטקוש קו 
Ὡ סזג) νυν 71) | 0 25 --ορινὴην ροβὶ 6 5 | 0 κατοικων} οἱ 

κατοικουντες 10/01 Ρ5ΞΕ 3956. | εφαυλισεν .\0081,* | ἐπηρα 
Υ | [4טזסטפ αὑτοῖς ז | סתג αλλα---ταυτα )71(1/"* | [0060שד Ροϑῖ 
ἐποιησαν )%607/ 1/5: εαυτοὺς |: | ταυτα] αὐτα ἃ 

 :6 ΒΌρ,ν] ἐνεκα ΑΝΘ 1611 | απεδρας] ἀπεδρασας 81ע6אשש 8
επεδρας 5 | ηλθες] ς 1ם6 ]ומ 0*: ἠκεις צ | ηἠκεις---σωτηριαν} εἰς 
σωτηριαν γὙαρ ἠκεις 01/5 | σωτηριαν] + 02/0/06 ἔμπας 1 | סזה) 
θαρσει---ταυτὴ (1ך | θαρσει] θαρσηὴ :ל%אתג θαρσ.. τὰ 
ζηση] (ΡΥ καὶ 71): צ] ξωη 5: ἕης [Κ΄ 1 מג καὶ 4%- 

 |  αλλ εὖ 1סנה | %  | 095] ὡςל  γαρ] καὶ οὐκ 212: οὐκסט 4
σε ποιήσει) ποιησω σοι )5- | 66 29] σοι הקשו 2, | ποιησω 

69 

ΧΙ τ αὐτὴν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ. 
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Β ϑήκούσαμεν γὰρ τὴν σοφίαν σου καὶ τὰ πανουργεύματα τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἀνηγγέλη 8 (6) 
πάσῃ τῇ γῇ ὅτι σὺ μόνος ἀγαθὸς ἐν πάσῃ βασιλείᾳ καὶ δυνατὸς ἐν ἐπιστήμῃ καὶ θαυμαστὸς 
ἐν στρατεύμασιν πολέμου. (9אש νῦν λόγος ὃν ἐλάλησεν ᾿Αχιὼρ ἐν τῇ συνεδρείᾳ σου, 9 (7) 
ἠκούσαμεν τὰ ῥήματα αὐτοῦ, ὅτι περιεποιήσαντο αὐτὸν οἱ ἄνδρες Βαιτυλουά, καὶ ἀνήγγειλεν 

(8) 
αὐτοῖς πάντα ὅσα ἐξελάλησεν παρὰ σοί. 19806, δέσποτα κύριε, μὴ παρέλθῃς τὸν λόγον το 
αὐτοῦ, ἀλλὰ κατάθου αὐτὸν ἐν τῇ καρδίᾳ σου, (ϑὅτι ἐστιν ἀληθής" οὐ γὰρ ἐκδικᾶται τὸ 
γένος ἡμῶν, οὐ κατισχύει ῥομφαία ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐὰν μὴ ἁμάρτωσιν εἰς τὸν θεὸν αὐτῶν. καὶ τι (9) 

νῦν ἵνα μὴ γένηται ὁ κύριός μου ἔκβολος καὶ ἄπρακτος, ἐπιπεσεῖται θάνατος ἐπὶ πρόσωπον 
αὐτῶν, καὶ κατελάβετο αὐτοὺς ἁμάρτημα ἐν ᾧ παροργιοῦσιν τὸν θεὸν αὐτῶν, ὁπηνίκα ἂν 
ποιήσωσιν ἀτοπίαν. '3076( γὰρ ἐξέλειπεν αὐτοὺς τὰ βρώματα καὶ ἐσπανίσθη πᾶν ὕδωρ, τ: (το, τι) 
ἐβουλεύσαντο ἐπιβαλεῖν τοῖς κτήνεσιν αὐτῶν, καὶ πάντα ὅσα διεστείλατο αὐτοῖς ὁ θεὸς 

(1) τοῖς νόμοις αὐτοῦ μὴ φαγεῖν διέγνωσαν δαπανῆσαι. 13καὶ τὰς ἀπαρχὰς τοῦ σίτου καὶ τὰς 13 
δεκάτας τοῦ οἴνου καὶ τοῦ ἐλαίου, ἃ διεφύλαξαν ἁγιάσαντες τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς παρεστη- 

΄ 6 δ , 2 , ₪ 2 7 , 7 

κόσιν ἐν Ἱερουσαλὴμ ἀπέναντι τοῦ προσώπου τοῦ θεοῦ ἡμῶν, κεκρίκασιν ἐξαναλῶσαι, ὧν 
“ 8 οὐδὲ ταῖς χερσὶν καθῆκεν ἅψασθαι οὐδένα τῶν ἐκ τοῦ λαοῦ. 1466( ἀπεστάλκασιν εἰς 4 

9. συνεδρια 5 10 κατισχυ Α 
12 εξελιπὲν ΒΡ 

12 αὐτων 19] αὐτου ν: 10/25 3/2 | και κατελαβετο] κατέλαβε 
(-ταλ- 5) γαρ ἄρτηρβ: : סתנ καὶ ν | κατελαβετο] καταλαβετω 

 [ καταλαβοι Αὑ | ἀμαρτημαץ:  καταλαβειταιג: ( Ν᾽ ἢ(-דס
Ἔμεγα )51/%6 | ῳ] τω 5* | παροργιουσιν] παροργιωσιν Ν : 
παροργησουσιν: πανουργιουσι 5: ἐχαεεγὀαμόν με» 3, τι | τὸν θεὸν 
αὐτων | 0/0772 7790702 0/2907 סדרב) 31% 510077 3 δῖα; αὐτὸν ] : -- μεγαλως 
Ὁ | οπηνικα---ατοπιαν] 202: 0770772 ) כרוב 31," ( κε’ 200771704 (- γε 3. τ) 
27/00) + ερρέ ἐΐδὲ ,ל סלול 1002000 31>) 31: : סוה ו | 
οπηνικα] ἡνίκα % | εαν /45006( והגוש | ποιήσουσιν ἂρ | ατοπιαν] 
αὐτο 5 

12 γαρ ΒίΚπηι] סח ΑΝΘ τοὶ] ₪5 | εξελειπεν 13*[ εξελιπεν 
  3: : εξέλειπον τὰ: εἰγζεογμηέ 15: παρεξελειπενדב(. (וג10)

 | [ 15: ἐγ οἷς 3]א  αὐτοῖςץ6]| | םטזסטפ]  : παρεξεέλιπεν 5א ת]תו
ταῇ קז καὶ ν | βρωματα ΒΒΌΠΙΚ] ἀρωματαὰ αὐτῶν ἂρ: - αὐτῶν 
ΑΝ τεῖ! (Ὁ | εσπανισθη παν υδωρ] 00/0/06 τ»: αὖ εἰς ἀφιαε ΞΔ} 
εσπανισθὴ] εσπανισθησαν :ל 0/0/6500) εἰς 3": οὐκ ἣν τὰ: 
+ 0 αὐτων )%25)010( [παν] τὸ [: ."סמג הע 5 | εβουλευσαντο] 

  Ὁ | επιβαλεινסה : ", : εἰ κοϊεδαν 1כז 0 טט : καὶ ψβξ(υἱά)קז
ἐπιβαλλειν 51: φαγεῖν 35ח | τοῖς κτήνεσιν αὐτωνἹ έ(ογ ΡΣ 
“αγιριγιδοι οὐ ἄπης ἔῤεένι δίδεγε 3.5) | κτηνεσινἾ κτησιν 55} 

 |  παντὰ τὰסוג |  ὍΔקל  εἰ δέῤεγε 30םטדשע]
διεστειλεν זמ%] | οπὶ αὐτοῖς τὰ | 0605[ + αὐτῶν 182 | τοις νομοις 
αὐτου] )ןכספ φαγειν ]%: απὸ τοῦ γομου αὐτῶν ץ: 1% אקט 31/98 : 

 | חש αὐτῶν [ (Ὁ | αὐτουצ6]]  εν Νכז ]%%/ 3,55} τοῖς 29 13/45סמ
μὴ 6סזז 6א διεγν 6* | φαγεινἾ 0076 ἈΝ: φυγεῖν ἢ: + 

 ( | δαπανησαι] δαπανεισθαι 6: {ποιησαι 71קותק5
  Κסמ 15--18
18 οἵη καὶ 15---εξαναλωσαι 3" | סוו) τας 1% 29 71( | οπὶ τὰς 

δεκατας [γε 36. | סוה) τοὺ 1% 2% 3971) | [+07006א 060076 Αἷ: 
 [ ₪ /\ | διεφυλαξαν.סזב | ( ἀψασθαι 71כספו α---ημὼν) | 86אז5 א

διεφυλαξαντον : εφυλαξαν | א : 0702010007 + | ἀγιασαι Νά קמ 
 סה |  πασι [ΠῚ | παρεστηκοσινἾ + 0/4/70 ὯΔכז ] | τοῖς 19יי

ἐν 0] | {θεου]κυριου 71) | κεκρικασιν] κεκριμασιν ἢ : εορίαμενεεν 
> | ἀναλωσαι κα | οὐδε] ουδ εν Α : οὐδὲν αὐτοῖς ἔ | )כס χερσιν 
οχοίἀϊε [0] ות 5. | καθηκενἾ καθηκει οοἶγν: = //00/ ὯΔΕ 1 ἀψασθαι] 
ψαυσασθαι ₪ | סוג οὐδενα---λαου )11(1," | ουδενα τῶν εκ] 
υδατὼν + | τῶν [6א εκ τῶν 66[: τὸν εκ ἃ: סוזה τῶν ἢ 

14 ἀπεσταλησαν דה | 604] קז καὶ 8 | οτι---κατοικουντες 
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8 παγουργηματα 13** | και 295] ןכז ₪ ΒεΡ(αϊά) 
11 επιπεσειται] ΡΥ και Β5 | παροργιουσι 5 

ΒΑΝ(5)-Ἐ}-τηρισαν  ΈΞΙ 9 

8. ηκουσαμεν---σοφιανἹ καὶ 64 τη σοῴφια דת | σου 19] αὐτου 
ἂρ | τα---πολεμου] τη στρατεια σοὺ זה | τα---ψυχηΞ] 05/0/90 
 9 | τῆς ψυχης)1*]וז  Ἐ.Ξ5 | πανουργηματαק(וקחקנ 0/0 :42

 סמ : ΑΝ σα: σης 00קז ₪ יל("  σον 2" ] | και 197קספ)
0075 | ἀναγγελει͵ ,] | 27000:--אטו 359} εἰρη ες ל סל δἕτες 
 /\006ה)!זטטוא 5 | סמו  τηכז [ παση 2? )1/ | βασιλειαסות | =/4
και 3. --επιστημη ἂρ | δυνατος}] 000000709 1/א955 | סזמ] εν 29 
ὃν | εἐπιστημη] νεϊέα δε ὲ 1< | θαυμαστοΞ] δυνατος ]כ[ 3/0755 | 
ἐν στρατευμασινἹἾ ἐν στρατευματι רק : εν στρατηγημασι 1: 08 
ἘΞ | στρατευμασιν πολεμου] ῥγοπίαϊδγεέία εἰ ἰαπααδέϊὲς ἐγ 01901- 
2 πα 42 

9 νυνῦ + κυριε μου ]\% 31/25 : -+ ἀἱονείνε 31," | λογος ον ἐελαλησεν 
ον ἐλαλησε λογον {ἰκ [ λογος ΒΗ] λογον Ὁ: 0 λογος σου 5* : כז 
6 ΑΝ) τεῖ! | ον] ץ εχ ססזז πιὸ | ελαλησεν] 20/02 ἐς ₪0 3 | 

 [0 τὰ ρηματα αὐτου ΒΞק1ח05 | סות  ἐν ₪ | ηκουσαμεν + γαρסזח
  002 | περιεποιησανסוג : ₪) 074--606 % | οτι οτε τ: καὶ )71סזמ

 : ₪  6 0/0061 1," | βαιτυλονα] βετυλουα ἔν : βαιτουλοναסומ | [
βετουλουα 66[[ : βαιτουλεια Ὁ: βεστηλονα + : גל Βείλείία 1" | 

  | παντα---σοι 07/0024 8ה  αὐτοῖςסמו |  καὶ 2*--60 ἀρסזמ
ἡμα 1/2 | סות πανταὰ זמ | οσα + δη א | εξελαλησεν εἐξελαλησαν 
Ν; «“λαλησεν 5ל(קזמ : ἐλαλησεν αὐτὸς א[ : + 70% 06( | σοι 
  τοῦ: λογου: σου Ὁדדו ₪4 +

10 διοῖ διοτι 5" : δη Αἱ | סח δεσποτα κυριε > | סזמ) κυριε ל 1( | 
παρελθη:) παριδη: ] | τὸν ἈογονἾ των λογὼων τ: πεγόα 4" | 
καταθου [םטדסש εἴπ! 1/" | καταθουἹ εθου זה | αὐτον] αὐτων τ: 

 | ז 06 3! : εἰσιν)|ץוא  αληθηςקס(  71} | οπι τῇ 6* | ἐστιν(סומ
αληδει ז | סמ סע ו*--ףאשש % | οὐ 15] οὐδε ἂρ | ἐκδικαται 
ἐκδικατε Ν' Ἢ : ἐκδικειται כ'ק*זחונטש\ ; ἐκδικηται ὁ: ἐκδαπαναται 
6%: ἐκδαται 6" | (γενοῦ 60708 51) | ἡμων + 0006 κατισχνεται 
τὸ Ὑενοι ἡμῶν Ὁ | ον 3* [אזטצ] טו 4: Ἐγαρ :6)06][א οὐδὲ 
5 τεῖ! == 5 | κατισχνει} כספו ρομφαια ἀρ: ἰσχυει סטק')!א | 
ἐπ αὐτου ἐπ ד πὶ: τὸ γενοῦ ἡμῶν א | επΐαπα | εαν] αν ]: 
εἰ σεν | ει] πρὸν δ΄ | זמ τὸν 19 ]% 

11 στὰ μὸν 6* | סומ. ἐκβολοι καὶ ἀξηρθ ον Ξ 1 ἐκβουλοι !אי | 
ἀπέρακτον Ν᾽ | ἐπισέσειται ΒΓ ΝΒ" Ἢ] קז γγωθι סזו לו καὶ 
πεσειται τι: καὶ ἐπέπεσε | ἐπέεσεν ]% | ןקז και ΒΡ Αβϑολρί-ηται 
6" τοῦ; δός תו 00401 Ὦρα | θανατοιῦ קז 0 ]% | ἐπὶ 
προσωπονἷ ἐπι προσώπου 5זגו\/ πρὸ προσωπου )%10'': “μεβὲν 
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ἸΙερουσαλήμ, ὅτι καὶ οἱ ἐκεῖ κατοικοῦντες ἐποίησαν ταῦτα, τοὺς μετοικίσαντας αὐτοῖς τὴν Β 
 - ἄφεσιν παρὰ τῆς γερουσίας. '"5καὶ ἔσται ὡς ἂν ἀναγγείλῃ αὐτοῖς καὶ ποιήσωσιν, δοθήו5 ᾿

(1.3) | 16 σονταί σοι εἰς ὄλεθρον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. 15606ע ἐγὼ ἡ δούλη σου ἐπιγνοῦσα ταῦτα πάντα 
ἀπέδρων ἀπὸ προσώπου αὐτῶν, καὶ ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ποιῆσαι μετὰ σοῦ πράγματα ἐφ᾽ 

(4) ιη οἷς ἐκστήσεται πᾶσα ἡ γῆ ὅσοι ἐὰν ἀκούσωσιν αὐτά. 17ὅτι ἡ δούλη σου θεοσεβής ἐστιν, 

καὶ θεραπεύουσα νυκτὸς καὶ ἡμέρας τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ" καὶ νῦν μενῶ παρὰ σοί, κύριέ 
μου, καὶ ἐξελεύσεται ἡ δούλη σου κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα καὶ προσεύξομαι πρὸς τὸν 

ι8 θεόν, (15") καὶ ἐρεῖ μοι πότε ἐποίησαν τὰ ἁμαρτήματα αὐτῶν. "δ καὶ ἐλθοῦσα προσανοίσω (55) 
σοι, καὶ ἐξελεύσῃ σὺν πάσῃ τῇ δυνάμει σου, καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεταί σοι ἐξ αὐτῶν. 

ι9 ᾿ϑκαὶ ἄξω σε διὰ μέσου τῆς ᾿Ιουδαίας ἕως τοῦ ἐλθεῖν ἀπέναντι ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ θήσω τὸν 

δίφρον σου ἐν μέσῳ αὐτῆς, καὶ ἄξεις αὐτοὺς ὡς πρόβατα οἷς οὐκ ἔστιν ποιμήν, καὶ οὐ 
(16) γρύξει κύων τῇ γλώσσῃ αὐτοῦ ἀπέναντί σου" (ὅτι ταῦτα ἐλαλήθη μοι κατὰ πρόγνωσίν 
  Καὶ ἤρεσαν οἱ λόγοι αὐτῆςפס . μου καὶ ἀπηγγέλη μοι, "7) καὶ ἀπεστάλην ἀναγγεῖλαί σοιג | |

ἐναντίον ᾿Ολοφέρνου καὶ ἐναντίον πάντων τῶν θεραπόντων αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἐπὶ τῇ 
  σοφίᾳ αὐτῆς καὶ εἶπαν "Οὐκ ἔστιν τοιαύτη γυνὴ ἀπ᾽ ἄκρου ἕως ἄκρου τῆς γῆς, ἐν καλῷגו | (19)
(19) 2 προσώπῳ καὶ συνέσει λόγων. “Ξκαὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Εὖ ἐποίησεν ὁ θεὸς 

ἀποστείλας σε ἔμπροσθεν τοῦ λαοῦ, τοῦ γενηθῆναι ἐν χερσὶν ἡμῶν κράτος, ἐν δὲ τοῖς 
(11) 3 φαυλίσασι τὸν κύριόν μου ἀπώλεια. 33καὶ νῦν ἀστεία εἶ σὺ ἐν τῷ εἴδει σου καὶ ἀγαθὴ ἐν 

23 ἀστια Α | εἰδι Β" 
ΒΑΝΡ-Ἐ)-ταρυβανν 33}, οιφι, 

19 αξω] ἀξιω 6' : ἐξοίσω 6" | (σε + εἰς αὐτοὺς 44( | μεσου] 
μεσης 1% | סה της---απέεναντι 19 1/5 | ((ουδαιας] ιδουμαιας 71( | 
οἵη τοὺ ελθειν αἀπεναντι ἂρ | סומ τοὺ תג | ελθειν +66 1: 
ἐ με ]:1 | ἀπέναντι 19] ἀπεναντίον ν | καὶ χ25---αὐτης} סמו 
3,“ | θησω] θησεις 012: θεισης τὰ | דסש διῴρον ροβί σου το ]% | 
διφρον} θρονον Νάρτηρτβ | αἀξει5] ₪ 6א ססוז 6%: εξεις {3 : 2γαέ- 
40045 3," | οἵη καὶ 4%--0זו τὰ | γρυξει] τρυξει ו : βρυξει םוג] | 
τὴν ךגשטססש צ | τη] ΡΥ εν :א) 0 1/9 | γλωττη ₪5* | סות 
αὐτου ]% | (απεναντι 29[ ἀπεναντίον 44( | οἵη οτι---σοι ἀρ | οτι] 
και τι ): סת Νρβ | זשטזש ελαληθη )קספ ₪06 τὸ 06]!טצ\, | 

ἐλαληθη] כספו μοι 15 3, : εμηνυθη )% : 05/0756 20000 1< | μοι το] 
μου ]* | סזמ) κατα προγνωσιν μου 71( | זמ μου---μοι 2% 03 | 

 : καὶ απηγγελη μοι {Κυϑ 85 | αἀπηγγελὴ] απηγγειλε τιסמ
ανηγγελη (-λει [τὴ 1)406זצוא. | απεσταληνηλθον > | ἀαναγγειλαι] 

 לק )ות זפונוע  του % : απαγγειλαιקז
20 αὑτης 19[ 000.0 Ὁ: 2006 1/9 | ἐναντίον 19[ ἐναντι Ν: 

ενωπιον צ%) | {και [29--06ק0ח0ץזשע συν τοις θεραπουσιν 71( | 
ἐναντίον παντων סזמ ἀξ κιηρ: סמ דזסעדשש 2503*" | {των} כז και 
44) | θεραποντων] עזשע (*: +דשע+ 1)! | (οπὶ καὶ 3%-- 
αὐτης 2971( | ἐπι τὴ σοφια] 279 36006 67 ἐγε 500/0/0/20 3. : סה ἐπι זו | 
ΤῊ] קז τω καλλει και {κ85 | αὐτης 29] 7000000702 1 | εἰπὸν 
 זמ כץוא )116

 |  | ἐστιν] +80 τὰא  τὴ γὴחשש  ενכז :[  οτιסטא] קז 21
απ--Ύη5] εν λει τῇ Ὑη τ: סמ 1/5: מה ἀπ---ακρου 29 ἢ | απ 

 της “ [ Θ | απ ἐπ 1) | ἀκρου 19לס(  α 0000/0106₪אקסט]
γῆς 5005 : -ἰ γης 00 | (οπι 6שפ ἀκρου 71) | τῆς Ὑη5] סמ 
ἀρξϑ!; סזמ τῆς Ὁ | καλω προσωπω [13.41צ]\ט καλλει προσωπου 
τοι]! 035/55 : 001/03 : 5060 1/9 : 206046 οέ γαεῖο 315 | λογου לש 

222 προς αὐτὴν] סעזש 20/5 | ολοφερνης] כז 0 1 | εὖ] σε : 
₪ Ὁ΄ | 6 060:[ 00אצ /אאצ 3/" | αποστειλα5] 287 7ע20/ 3ןק | 
)66[ σοι 236) | ἐμπροσθεν του λαου] ₪ //1095 2/0002 0060 3, | του 
 [81/-95- | λαοῦ] τ σου )%54/98 | γενηθηναι[ ושש  τωνקז ]19
γεννηθηναι ג : 76760004 Ὦ | εν χερσιν ἡμων] כספ( אקשדספ Ὁ: εν 
ἡμῖν 31/55 : εν υμιν ) | סמ εν 25--απωλεια ἀρ | τοι5] ταις εἶ | 
τον κυριον μου] μου דסש κυριον τῇ: 05 3/5  ἀπωλεια ΒΑυ] εἰς 
απωλειαν Ὀ΄: ἀπώλειαν 102 ץ6][: סמו 3.5: + ה 
0 γι6 οἱ 0777027907 לק ΜΝαὀμελοαίογιοςογ 15 

23 (αστεια---καὶ 29] סע 71) | αστεια )קספ συ 19 53" | εἰ] 
 |  εν τὸ εἴκιג | סות  )%1/;* | σὺ 19[ σὺνסב : τὸ τῶνספ( שט

71 

06 ἐδὲ 3.) | סב 6666 ἢ | εποιησαν] πεποιηκασι ) | ταυτα] τα 
αυτα [: ουτως 767: 0004 0000 42: οἵὰ 1/9: Ἔπαντα [8 | 
τους----γερουσια5} φιεῖ //7070500007700701/ 278 070/20790707י 2070707710 ΘΔ: 
1 0/0/07 1701007007 ἃ 0070 :א ἀαγείμν εἰς 
2ογνείσοίο ₪ 500102105 60: סה 1," | τοὺς μετοικισανταΞ] τοις 
μετοικήησασιν Ὁ: τοις μετακομισασιν ΨΥ: τὸν μετακομισαντα ץ | 

μετοικισαντας ΒΑ] μετοικησανταξα : μετακομίσοντας ορϑ᾽ 70)0010( : 
μετακομισαντας (-μησ- [\1( ΝΘ "(α]4) τε}} 05 | αὐὑτοις5] αὐτοὺς Ὁ | 

ΤῊν] ןכצ λαβοντες Ὁ | αφεσιν] εφεσιν א | παρα] περι 1 | τη5] 
τοις τῇ 

15 εσονται 06]|טוט | ὡς---ποιησωσιν εἴη: 0107007047 γμ67 2 
 : [ 0 006 4," | ὡς] εὡως 06ול  τί γεεογίμέ ὮΔῸ τοίלס

 αναγγελη [ | ἀναγγειληסומ ט* | 6ש] 66 ,\כט : סמנ 06(ו]][זמצא

 |  ανηγγελει τ: απαγγειλη ἀρ:צ](66*א   αναγγεέλειאי'גט:
ποιήσουσιν οεἴρηϊννν | δοθησονται] διαθησονται ν: = 0270/00" 8," | 

 קמ  ἐνסמ | ", σοι 1/0151סומ
16 οθενῚ εἰ 33,5} סמה) επέγνουσα ταυτα παντα 71( | γὙνουσα זו | 

ταῦτα ροβῖ παντα ו | παντα ἀπεδρων] לק 36" 35. | ἀπεστειλεν --- 
  0 0 μέ ἀσε 0 φεοαά 707טד מ ] ? לו שלד

 :  = | πραγματα] πραγμα ΠΠΚν 5טול  οἱלולו
λαμε τορε 4/2 | 60 סופ] א ץאא 42 | 05] ףפ ἃ: ὦ {ΚΈΦ | 
ἐκστησονται Ν᾽ | οσοι--αὐτα סמ ἀρ: ₪06 606/6/4/ κα 4, | 
οσοι οιτινες )% | αν ותזפטא[[060 | αὐτα] זשטזש Νὰ 

17 οτι] קז και Ν | 0600686 [)* | 6שזש ὁ | και θερα- 
πευουσα] 07070 1/2 | סמג καὶ τὸ Καὶ | θεραπευουσα---θεον 19[ 
αἴὐορὲξ פל 8% | ἡμέρας καὶ νυκτὸς 01 5255 | סמו) τοῦ 

 עלק 15: סב  μου] 07/17אטקו 71) | σοι] σου 1 | 6סטקסעסט
 סמ | ", σου 29 2* | οπὶ κατα νυκτα 8סות |  μου {ΚΞΞסמ : 39
τὴν Καὶ | προσευξομαι] προσευξωμαι [)*: προσευξονται 6* (40וג) : 
0007000 3" | προς τον למול אל [060ש 1: + 000 00 | ἐρει] 
αναγγελει וגצרא[1206)[8. : = 2/26/6004 3/5 | ποτε] τι ν | ἐποιησαν] 
(ροβὲ םטזשש 71): ποιησουσι 03/5: ποιησει 1% | דס ἀμαρτημα 
) 5 | αὐτῶν] 6 3 

18 εξελθουσα ν | προσανοισω σοι] προσανοισωσι ἀρ: + αὐτὸ 
Κ΄] προσανοισω) ανοισω τὰ: προσαννω (προσμηνυσω {8} αὐτο: 
02020 600: 20002000 ἐμαὶ סזב) 3...) 429 | οἵὴ καὶ 2 0 | 
εξελευση] שט+ τ | σὺν παση] ν εχ ססזצ Ν: συμπαση 1: εν (εχ 

 | 06 | οπὶ 606 29 1]!ץא  τῇסמ |  ὄ) παση Ὁ: εν )84295ססזצ
(οπιὶ εξ αὐτων 71) | εξ] απ |+ 

Ὶ 

Ι 

Ἷ 
| 
Υ 
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Β τοῖς λόγοις σου" ὅτι ἐὰν ποιήσῃ καθὰ ἐλάλησας, ὁ θεός σου ἔσται μοῦ θεός, καὶ σὺ ἐν οἴκῳ 

Ναβουχοδονοσὸρ βασιλέως καθήσῃ, καὶ ἔσῃ ὀνομαστὴ παρὰ πᾶσαν τὴν γῆν. τ: Καὶ ἐκέλευσεν τ אז 
εἰσαγαγεῖν αὐτὴν οὗ ἐτίθετο τὰ ἀργυρώματα αὐτοῦ, καὶ συνέταξεν καταστρῶσαι αὐτῇ ἀπὸ τῶν 
ὀψοποιημάτων αὐτοῦ καὶ τοῦ οἴνου αὐτοῦ πίνειν. " καὶ εἶπεν "1008600 Οὐ φάγομαι ἐξ αὐτῶν, ἵνα ג 
μὴ γένηται σκάνδαλον, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν ἠκολουθηκότων μοι χορηγηθήσεται. 3καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν 3 
Ολοφέρνης Ἐὰν δὲ ἐκλίπῃ τὰ μετὰ σοῦ ὄντα, πόθεν ἐξοίσομέν σοι δοῦναι ὅμοια αὐτοῖς ; οὐ γάρ 
ἐστιν μεθ᾽ ἡμῶν ἐκ τοῦ ἔθνους σου. “καὶ εἶπεν Ἰουδεὶθ πρὸς αὐτόν Ζῇ ἡ ψυχή σου, κύριέ , (Ὁ) 
μου, ὅτε οὐ δαπανήσει ἡ δούλη σου τὰ ὄντα μετ᾽ ἐμοῦ ἕως ἂν ποιήσῃ ἐν χειρί μου ἃ ἐβου- 

λεύσατο. Ξκαὶ ἠγάγοσαν αὐτὴν οἱ θεράποντες ᾿Ολοφέρνου εἰς τὴν σκηνήν, καὶ ὕπνωσεν 5 
μέχρι μεσούσης τῆς νυκτός" καὶ ἀνέστη πρὸς τὴν ἑωθινὴν φυλακήν, ὁ καὶ ἀπέστειλεν πρὸς 6 (5) 
᾿ΟὈλοφέρνην λέγουσα Ἐπιταξάτω δὴ ὁ κύριός μου ἐᾶσαι τὴν δούλην σου ἐπὶ προσευχὴν 
ἐξελθεῖν. Τκαὶ προσέταξεν Ὀλοφέρνης τοῖς σωματοφύλαξιν μὴ διακωλύειν αὐτήν. καὶ ל (6) 

παρέμεινεν ἐν τῇ παρεμβολῇ ἡμέρας τρεῖς" “) καὶ ἐξεπορεύετο κατὰ νύκτα εἰς τὴν φάραγγα (6ל 
Βαιτυλουά, καὶ ἐβαπτίζετο ἐν τῇ παρεμβολῇ ἐπὶ τῆς πηγῆς τοῦ ὕδατος. (5אש ὡς ἀνέβη, 8 (8) 

ἐδέετο τοῦ κυρίου θεοῦ Ἰσραὴλ κατευθῦναι τὴν ὁδὸν αὐτῆς εἰς ἀνάστημα τῶν υἱῶν τοῦ λαοῦ 
αὐτοῦ. ϑκαὶ εἰσπορευομένη καθαρὰ παρέμενεν τῇ σκηνῇ, μέχρι οὗ προσηνέγκατο τὴν 9 (0) 
τροφὴν αὐτῆς πρὸς ἑσπέραν. τὸ Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τετάρτῃ ἐποίησεν Ὄλο- :0 (οὶ) 

ΧΙ 1 αλλα ἃ 3 οντὰ μετὰ σου Β᾽ 4 χειρει Βἢ 9. μεχρίς ול 

ΒΑΝΡ-Ἐ) -τηριξαν ΓΈ 38 יי 5 

ποιήσει κξ 0 0% Ν᾿: +0 0% /09'031212798: + 69 0 θς :א 
+ δουλη σοὺ 0 05 ₪* : + אפ Α צ6][: קש 07 1 εν εχ ססצצ ὅδ | 
χειρι] כז τὴ דת | εβουλευσατο] 6007/0001 07315 

 |  αὐτηνεלנוע | סוג 15 1(  ἡγαγον--6(0\)0קשסט ל  και(סזמ 5
ολοφερνου}] αὐτου 1535" | )609[ כז καὶ ἀπηλθεν 71) | ὑπνωσαν 
5 | μεχρι] + 5ᾺΡ τὰϑ ט : εὡς זה | μεσουσης τῆς νυκτοΞ] μεσονυκτίου 

 [ τῆς ,\)%+ | ἀνεστηסזמ | 6 μεσὴς {κא ד ץ:  | μεσουσης] σ 29תג
  Ὁ 1 προς---φυλακην] 00/6 ἔμεενε 1" | προς] περι+40ע80

 גט
6 επιταξατω] 676700070 ]* : επιταξω [ : επιταξον וא : ταξατω 

  δη 015260 | {τὴν δουλην σου] ₪6 71) | δουλη ὁ | επιתו | סתג
προσευχὴν "ךכספ6 666066 ,\ט/י | ἐπὶ] εἰς τῇ | προσευχὴν] 
ΡΓ τὴν 1% | סמ εξελθειν ΚθιΕ 

7 επεταξεν וא[[06 | ολοφερνης9] ΡΥ 0 1: סזה ἂρ | κωλυειν τὰ | 
παρεμεινεν} περιεμενεν {Ἰκ : ἐμεινεν τὰ : + 40080 Ὁ | סמו) εν τῇ 
παρεμβολὴ 15 71) | επορευετο ἂρ | κατα νυκτα] )ןכספ βαϊτυλουα 
(βετυλωα {: βατυλωα %( )% : τὴν νυκτα 1) וזתקפ[כ1ק | βαιτυλουα] 
βετυλουα וא : λετυλουα ν: βαιτουλονα +: βετουλουα .06(1: βαι- 
τούλεια :כ βείλιίίαε 1/5: οὐὰ 3/9 | εβαπτιζετο] ελουετοὸ τὰ | 

 + :06 8]]א : סמו ג 6 τῇ παρεμβολὴ 295] ροβὲ ὑδατοςע
τρεις τ | παρεμβολὴ 25---πηγὴ5] πηγὴ 158/*9" | ἐπὶ} εκ מג | 
τὴς πη γὴ5}) τὴν πηγὴν כ | του] כז ἐπὶ 6 

8 οπὶ ὡς ἀνεβὴ τὰ | 6שצ [ש5 Αὑὺν | ανεβὴ] αἀνεβαινεν 
13 -Ἐ αὖ קא Ὁ...) 55 | 0606ד [6666ד0 Α : εδέιτο ]: εδεειτοῖ | 
του 15] ροβὲ κυρίου :לק οὐ 414080 | סזמ אטקוסט 8 | סמו 

 [ | κατευθυνειν τὰ | την---αὐτοῦυתג060 ἰσραηλ */8ש 1/" | סתה
αὐτὴν τὰ | (οπὶ 60--סטדסש 71) | 66[ + ἱπὶ ות[ ΝΑ | ἀναστημα] 
ἀναστεμα ΝΌῸΓ: ἠϊδεγαίέογεονε 1%: ταϊμαίέονόρε 1" | סו τῶν 
νιων 1 1,יייי6- | סה דסש λαου δ΄ [αὐτου] αὐτης 1106" -Ἰρηϑνλ νυ 86: 
+ /2700/ ὯΔ 

  ἂρ | εἰσπορευομενη---αὐΤτῊ9}] εν τῇסמו (0(טמו ססמומוה 9

σκηνὴ ἐγένετο τὴ | καθαρα παρεμενενῚ διεμεινεν (-μενε ν) καθαρα 
  ἐνכז [ ] | παρέμεινεν ἢ | τὴ Βρνסות : | καθαρα] καθα ΑΙזצ

ΑΝ τὸῖ! [שיח8 | א *גט αχρις δ: μέχρις ילא 1611 | 
(οπὶ סט 71) | προσηνεγκατο---αὐτη4] ααγενγείμν εἰ 006 1 | 
προσηνεγκατο] προσεφερετο 86 | οἵη τὴν ἵν | τροφὴν] τρυφὴν 
Α: στολὴν Ν᾿ | סות αὐτῆς Καὶ | πρὸς ἐσπεραν ἐσπερα % | προς] 
εἰς 66]]א 

10 οπὶ ἐγένετο ἂρ | סמו ἐν [\ 1" | τέταρτη ΤΕΥ 50 1058 (3-- 

72 

οἵα σοῦ 1" 8/5 | סח σου 2" 1/9 | οπὶ οτι 1/9 | ποιηση 
ΒΝ 2Η] ποιησει 1)": ποιησεις Αἄργ: ποιησης ד61] 5: /000ל 

ἘΞ | καθα ἐλαλησας )ספ σου 35 Ὁ | καθα] - και ν"(αἰὰ) | 
ἐσται ἐστιν ἴ | μου] μοι :67)ן!ץא ἐμου ] | συ 295] σοι Ὁ) | 
γαβουχοδονοσορ] ναβουχοδονοσσορ 2: φΡοβὶ βασίλεως ΑΝΌΘΕ]] 
(-σωρ)τανννξ : סזמ 1% 455 | βασιλεως] כז του ל: סו 02056 | 
καθηση] καθιση [κυλῖν: καθησεις :[כ καθισεις 62: 0זג) 71( | 
καὶ 4 קז καὶ ἐσται ονομᾶαστον דס ονομα σοὺ :צץ (οἴῃ 71( | 
ονομαστη ονομασθη ταῦ : ονομαστι כ | {παρα---γὝην] και μεγαλη 

71: οἵα τὴν 44) 
2011 1 (εκελευσεν εἐκαλεσεν 52) ἀγαγεῖν πὶ | ετιθετο] 

ἀπέθετο Ὁ: γεῤογεδαη: 1": ἐτεθησαν ἴ | τα ἀαργυρωματα] το 
ἀργυρωμα Κν: ἀγρεριίμ 12% | αὐτου 195] Ἔοι 700069 αὐτου 
[ἘΞ | συνεταξεν 0/2/60 : סזה) 71) | καταστρωσαι 13. [כ(זט 
στρωώθηναι τῇ: καταστρωθηναι Ν ||6ז 1" | αὐτὴ] αὐτὴν Αἱ: 
αὐτοῦ τὰ | απο] קז καὶ δουναι αὐτὴ (095"/030ו)0 | (οψοποιη- 
ματωνἿ οῴψων 71( | του] קז απὸ סחה | )קו ק₪10("*/61) : (סמה 71 
αυτοῦ 25 זמ | πιεῖν כ06/2]% [זוגטוא\, 

2 ιουδειθ) ιουδηθ εἴτηνν : סוג ל  φαγωμαι 1(כ6א | εξ] 
  )% | αὐτων]ῇ ἐπέφμε δίδανι 1/ | γενηται γεν %: μοιםח

Νίαι εχ 6/.56סוד)ט'(-ץסוזשו)/0קהתק | σκανδαλον] ΡΤ εἰς 
ΝΡ: זש+ κυρίω μου ἃ | τῶν ηκολουθηκοτων [)ןגס 1 
(ἐπ εἰν = קוב πιέέμεσε ]וקו 12": τῶν ἐμὼν τὸ : סזה μοι ז%) | 

χορηγηθησεται χορηγηθήσομαι 100057 ₪: φαγομαι :חי 
χορηγει μοι > : + μοι |) 

5. καὶ εἰπενἾ εἰπε 06 ἡ | סות πρὸς αὐτὴν ἂρ | ολοφερνη:} 
  | τα---οντα/\140)!זתקט  | ἂν πῆ | οπὶ δε ΑἹ | εἐκλειπηקמפ]

Β“] μετὰ σοὺ τὰ ονταὰ ]: τὰ οντα μετα σου ΒΊΑΝ το]! | εξοισομεν 
Βάρρο)] εξοισωμεν Ὦ : ευρειν τὴ : ἐξομεν ΑΝ τεῖ] 5)010( : 26/60 
= | σοι ןקסוא δουναι זחל" | (סחו ομοια---σου 19 71) | סמ 

 :" | αὐτοιν] αὐτης δὰלק \/  ταקז  αὐτοῖς τὴν Δ’ | ὁμοιαטק
ἀὐτῶν 66[ : סמ | | ἐστιν] + 020% {κὮ | εθνου: Β] λαου {κΚῈ,: 
γόον ΑΝύ( γον Ν᾽) ||6ז ἔμεν | σου 15] αἰϊγμία ₪/ : סו+ εχεὶ 
τοιαῦτα )% 1/5 

4 ιουδει8} μοὶ αὐτὸν οὐ : 000900 6(ומוא | סות προῦ--τσου ו 
ΓΚ | 6וה צקסו αὐτὸν //101ק 8 | σον 19] μου צ | סמ 0זו καὶ 
00 0 [ ἡ, εἰ 6 6סוז μίυἱ): δαπανήσων!: μη δαπανηση [ 
Με ἘΣ | τασ-εμου] ταῦτα 1 | μου] טז חו )% ₪8 | 

 זצ:  ἂν ]% | ποιησηὴ ΒΗ} ποιησει 0 δὲ ὈΔρ: ποιησει κῇשופ
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φέρνης πότον τοῖς δούλοις αὐτοῦ μόνοις, καὶ οὐκ ἐκάλεσεν εἰς τὴν χρῆσιν οὐδένα τῶν 8 
τι πρὸς ταῖς χρείαις. 1" καὶ εἶπεν Βαγώᾳ τῷ εὐνούχῳ, ὃς ἦν ἐφεστηκὼς ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ 

Πεῖσον δὴ πορευθεὶς τὴν γυναῖκα τὴν ᾿Εβραίαν ἥ ἐστιν παρὰ σοὶ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ἡμᾶς 
(11) 12 καὶ φαγεῖν καὶ πιεῖν μεθ᾽ ἡμῶν. "ἰδοὺ γὰρ αἰσχρὸν τῷ προσώπῳ ἡμῶν εἰ γυναῖκα τοιαύτην 

παρήσομεν οὐχ ὁμιλήσαντες αὐτῇ" ὅτι ἐὰν ταύτην μὴ ἐπισπασώμεθα, καταγελάσεται 
(2) ι3 ἡμῶν. 13καὶ ἐξῆλθεν Βαγώας ἀπὸ προσώπου ᾿Ολοφέρνου, καὶ εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὴν καὶ 

εἶπεν Μὴ ὀκνησάτω δὴ ἡ παιδίσκη ἡ καλὴ αὕτη ἐλθοῦσα πρὸς τὸν κύριόν μου δοξασθῆναι 
κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ πίεσαι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην οἶνον, καὶ γενηθῆναι ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ ὡς θυγάτηρ μία τῶν υἱῶν ᾿Ασσοὺρ αἱ παρεστήκασιν ἐν οἴκῳ Ναβουχοδονοσόρ. 

(13,14) 14 Τ᾿ καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ᾿Ιουδείθ Καὶ τίς εἰμι ἐγὼ ἀντεροῦσα τῷ κυρίῳ μου; ὅτι πᾶν ὃ ἔσται 

ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ ἀρεστὸν σπεύσασα ποιήσω, καὶ ἔσται τοῦτό μοι ἀγαλλίαμα ἕως 
15 ἡμέρας θανάτου μου. ᾿δκαὶ διαναστᾶσα ἐκοσμήθη τῷ ἱματισμῷ καὶ παντὶ τῷ κόσμῳ τῷ 

γυναικείῳ" καὶ προῆλθεν ἡ δούλη αὐτῆς καὶ ἔστρωσεν αὐτῇ κατέναντι ᾿Ολοφέρνου χαμαὶ τὰ 
κώδια, ἃ ἔλαβεν παρὰ Βαγώου εἰς τὴν καθημερινὴν δίαιταν αὐτῆς εἰς τὸ ἐσθίειν κατακλινομένην 

16 ἐπ᾽ αὐτῶν. 1566( εἰσελθοῦσα ἀνέπεσεν ᾿Ἰουδείθ, (15 καὶ ἐξέστη ἡ καρδία ᾿Ολοφέρνου ἐπ᾽ αὐτήν, 
ἐσαλεύθη ἡ ψυχὴ αὐτοῦ" καὶ ἦν κατεπίθυμος σφόδρα τοῦ συγγενέσθαι μετ᾽ αὐτῆς, καὶ ἐτήρει 

1 καιρὸν τοῦ ἀπατῆσαι αὐτὴν ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας εἶδεν αὐτήν. 17 καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὴν Ολοφέρνης Πίε 
ι8 δὴ καὶ γενήθητι μεθ᾽ ἡμῶν εἰς εὐφροσύνην. "δ καὶ εἶπεν ᾿Ιουδείθ Πίομαι δή, κύριε, ὅτε ἐμεγαλύνθη 

10 χριαις Α 12 ομειλησαντες ΒΑ 
15 γυναικιω Α | κωδια] כספו א 584 161/60 1 [1] Β | κατακλεινομενην 13* 16 συνγενεσθαι 4\ 

 ,\ א מ - תו צפו שוש 0736 35

4) ἃ | ολοφερνη:] קז 0 [ | ποτον] ερόηανε 1 | סתב καὶ 25-- παρεστηκασιν} παριστηκασιν 1: επαρεστηκασιν ἢ: παρειστηκεισαν 
χρειαις τὰ | οὐκ] οὐδεν ]: ουδενα Κι | εκαλεν ] | εἰ9---χρειαι 58] ἴ: סב 3. [εν [0ואש εν τω οἰκω Νάῃρϑν: οἷ πὶ | ναβουχο- 
0 7 εξ 000307700 3.25. | סמ εἰς 1 | χρησιν ΒΙΒΥ(Γ] κλησιν δονοσορ)] ναβουχοδονοσσορ ὁ: ναβουχοδονοσωρ | 
ΑΝ 611 | סתג ουδενα ]% | προς ταις χρειαι5] εν ταις χωραις ₪" ἢ 14 סמג) πρὸς αὐτὸν 71) | ιουδηθ εἰτη(ιοδ-}»ν | οἵ; και 29--- 
προς] εν צ εσται 19 τὴ | αντερουσα] ανταιρουσα 5%(1[גצ : ανταναιρουσα τ] 

11 βαγωα τω] βαγω αὐτου כ | βαγωα] βαγωνα Κα: βαγωνα (πὶ סזו παν 71) | סמ 0 ἀρ | 0460ז 19[ ἐστιν ז(] [εν---αὐτου 
1: βαγαω 6 | סות ο5---αὐτου נג | סות εφεστηκως 0.1 οἵη των | )כספו ἀρεστὸν {κηη 4," (οῥέξηηε7) | סו εν 44) | סמו τοις {ΚΙπὶ | 

 סומ :)07000000 και 1%55)010 [( πὶ | σπευσασαקז זס [τὴ 6 Ν᾿: ἀρεστον)  | δη] 85חסוףשסש ץ : ροδί σοι 1/2םטזסט [ | ח6ו6סש]
 | .\06/]-תתצשא יי  μοιקספ| 6 πὶ | τοῦτοשזש ] εβραιαν ἡ ἐστιν ]% | ἀπὶρ | εσται 29סנב | , πορευθεις 010% 53סה |  τανסחמ
  θανατουספ( [ εἰς σεν | ἡμερα5כז [ ἡ---σοι 71) | ἐστη ὁ | σοι] σου 1% | του---ημα5] (οπι 71): οπὶ μοι Ὁ | ἀγαλλιαμα(סמו
 קוק \.  μου 259סומ |  πὶסוג :0 ἡμέρα 4/ק0%ק54> | ג:  καὶ 29סמנ | ". τοῦ ἴῃ: Οπὶ πρὸς ἡμᾶς 9סזמ

 | !13 διαστασα [5: αναστασα Α τεὶא08ק]  15 διαναστασαדו6וע] + 19 6א 00 ם'ג
19 δου γαρ αἰσχρον] γοδάμη: (ἐμεγῥε 34.183) ἐσέ קתצ לש 1< | εκοσμηθη) εκοσμισθη 1ז : διεκοσμηθη ἂρ | סזב τω 1τ9--- γυναικειω 

αἰσχρον αἰσχυνη דץ | εἰ7 ושש ): 1" | παρησωμεν ἴτα | οι οοχ πὶ | סמ דש ἱματισμω και ἂρ | ἐματισμω] + αὐτης ]%001/9 5 | 
ομιλήσαντες αὐτὴ 1," | εαν |קספ ταυτὴν ג | ταὐυτὴν μὴ | סמ καὶ 29--אסלאש ΑὉ | κοσμω] כספו ץטעס(א6(ש ]1/: + αυτης 
επισπασωμεθα] μη ταύτην (αὐτὴν ΚΜ) επισπασωμεθα (-σομ- %5( | 02481 | סזמ דש 3% {Κ | προηλθεν ΒΗ] προσηλθεν ΑΝ 1611 4 | 
Κυνν : μὴ ἐπισπασωμεθα αὐτὴν Ὁ : 7107 11707 εονγεῤγελεοηαίξγές αὐτὴ] αὐτὴν Ὁ: εαὐτη ט(ט10) : סוג ἀρ | κατεναντι] κατεναντίον 

)00/070/ 307700005 ₪67 πος 3.5) θ,.πὶ | ταυτην] )ןכספ μη ד: דשטדש Ν: | 0: εναντίον Αὰ | סמג τα---αὐτων Κβις | ελαβον /\ הטל | παρα 
αὐτὴν [: οπὶ 1 | סו μη ( מ | ἡμῶν 29[ ἡμᾶς כ βαγωου] ₪ 20706 52600706 1/< | βαγωου] βαγωνα ἔ: του 6 

18 εξηλθεν---αὐτην] 22170001 Βαροας 3.“ | εἐξηλθεν} απηλθεν ν: γαβαγωου \* | καθημερινην) καθ ἡμεραν ] | διαιταν αὐτηΞ] 
θ΄: προσηλθε ὁ | βαγωας] βαγως 4*: βαγωα ἃ: βαγωνας ]: αὐυτῆης διαιταν ]: אפק 10: 400 1/9: סב ἀρ | סתג εἰς 25-- 
βαγωνας Κ: φαγωας τὴ: + 2609 1 | סמ απο--εἰσηλθεν ἄτηρ | αὐτῶν πὶ | םעדשש [ 7005 ] 

 [06 | ἀνεπεσεν(]ן]ש  καὶ 19---ἰουδειθ 3.,.πὶ | ελθουσαסתנ  και εἰπε ἃ: 16קז 07 [ εἰσελθὼν %: ηλθεν ₪8 | προς αὐτὴν](6ן)06ש
  ροβὶ 40066.0 Ὀάρτη(-δηθ)ρ53.5: επεσεν 6 | ιουδηθ 6) | και(סאץמשסדש] |  και 35 Ἰκ | εἰπεν] + δὲ 353,5 541כספו 66 ג | סוג

οκνησης 71) | 66ומזרא 3, | (סזב[סווג 6ָו 1 ἡ 1 --αὐτὴ 71) | סב ἡ 191} εξεστη] εξεστη δε 1 | επ--αὐτου] και εσαλευθὴ ἡ ψυχὴ αὐτου 
παιδισκη] ροβὶ καλη 18," : παις [κτν | αὐτὴ] ταυτη כ: סות  επ 6ח | [ שעד αὑτὴν] ἐπ αὐτὴ 6\1-]תוקזפש : 17: 26 3.5: 20 6 
ελθουσα] εἰσελθουσα Ὀΐκα: ἐρέγοίγε 3," 1 κυριον] θεον ] | 3/9: סמג א | סמו εσαλευθη---αὐτου Κτὴ | εσαλευθη Β] קז και 
δοξασθηναι] +6 τὴ ἥμερα ταυτὴ ν | κατα προσωπὸν αὐτοῦ ΑΝ τοὶ! 01985 | ην κατεπιθυμος] ἐπεθυμη τὰ | סמג 6 
ενωπιον αὐτου Ὀ΄: αὖ 00 «077 “εἰς 02: סזה) 71) | αὐτου פטק ἀρβμηϑόι | סמג τοὺ 19 תב' | μετ αὐτηΞ5] αὐτη 1% | סמ) και 49--- 
γτὰβ (0טנ) ἃ | πιεσαι] πιειν הגט](06\, ₪ | μεθ ἡμων)] ₪60 טקשש αὐτὴν 39 71) | ετήρει] εἴητει {Κϑ6 | סתה του ἀπατησαι αὐτὴν 
Αδς לש 00 32 | εἰς εὐφροσυνην כסף( סושסש 0015071" : ἡ 3010 | סמ τοὺ 29 )% | ἀπαντησαι (0טו)5:/%4) | αὐτὴν 29] αὐτὴ 
Αὖ μεθ υμων εἰς εὐφροσυνὴν ומ τὴρ εἴ 5וגק זהפ 4.3) | γενηθηνα!)] {κ35: + ολοφερνης 005 | οπὶ αφ--οαὑτὴν 39 Τῇ 

᾿ γεννηθηναι τὰ! γενήσει (-ση δ) Ὁ: 09/0 3. | εν τ9---ταυτη] ὡς 17 προς αὐτὴν] αὐτὴ ]% | ολοφερνης] ΡΥ 0 1: סמ ἀρ | סב 
ἢ ἥμερα αὐτὴ ἃ: τ ενδοξος )%%95 | ὡς] 6שש ΝῊ  θυγατὴρ δη תב | καὶ γενηθήτι] καὶ εὐφρανθητι τὰ: סתג 38 | סת εἰς 
μια] μια θυγατὴρ 1%וא : 0706 βίαγιμρε )6 01100005 3.5) 0215 | ευφροσυνην τὰ 
νιων} μεγιστανων ]%12%8: סת תג  ασσουρ] 00000 מ[ : 18 ιουδηθ εἴτηνν | πιίωμαι εν | סמג δὴ 0/2201" | 
 |  6ססזצ 10 αἱ---ναβουχοδονοσορ 71) | αι] οἱ ἔξ | κυριε] + μου στην 05 : )+ μοι 74) | εμεγαλυνθη] 0 εχלל 15 | (סוב :4
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τῷς δὲ + 1 

 אזז 8 ןסצ 9

Β τὸ ἕῇν μου ἐν ἐμοὶ σήμερον παρὰ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς γενέσεώς μου. ᾿ϑκαὶ λαβοῦσα ἔφαγεν 9 
καὶ ἔπιεν κατέναντι αὐτοῦ ἃ ἡτοίμασεν ἡ δούλη αὐτῆς. Ξοκαὶ ηὐφράνθη ᾿Ολοφέρνης ἀπ᾽ αὐτῆς, :ο 

 , י * ,י , = , ,

καὶ ἔπιεν οἶνον πολὺν σφόδρα ὅσον οὐκ ἔπιεν πώποτε ἐν ἡμέρᾳ μιᾷ ἀφ᾽ οὗ ἐγεννήθη. 
ὀψία ἐγένετο, ἐσπούδασαν οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀναλύειν" καὶ Βαγώας συνέκλεισεν τὴν σκηνὴν ἔξωθεν, 
καὶ ἀπέκλεισεν τοὺς παρεστῶτας ἐκ προσώπου τοῦ κυρίου αὐτοῦ, καὶ ἀπῴχοντο εἰς τὰς κοίτας 
αὐτῶν: ἦσαν γὰρ πάντες κεκοπωμένοι διὰ τὸ ἐπὶ πλεῖον γεγονέναι τὸν πότον. () 

Ξὑπελείφθη δὲ Ἰουδεὶθ μόνη ἐν τῇ σκηνῇ, אשה ᾿Ολοφέρνης προπεπτωκὼς ἐπὶ τὴν κλίνην 3 ₪ 

ἑαυτοῦ: ἦν γὰρ περικεχυμένος αὐτῷ ὁ οἶνος. 36₪( εἶπεν "100860 τῇ δούλῃ αὐτῆς στῆναι 3 (5) 

ἔξω τοῦ κοιτῶνος αὐτῆς καὶ ἐπιτηρεῖν τὴν ἔξοδον αὐτῆς καθάπερ καθ᾽ ἡμέραν, ἐξελεύσεσθαι τος 

γὰρ ἔφη ἐπὶ τὴν προσευχὴν αὐτῆς" καὶ τῷ Βαγώᾳ ἐλάλησεν κατὰ τὰ ῥήματα ταῦτα. “καὶ + 
ἀπήλθοσαν πάντες ἐκ προσώπου, καὶ οὐδεὶς κατελείφθη ἐν τῷ κοιτῶνι ἀπὸ μικροῦ ἕως 

(6, 7) μεγάλου" 'Θκαὶ στᾶσα '10086(0 παρὰ τὴν κλίνην αὐτοῦ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ ἑαυτῆς 5 Κύριε 
ὁ θεὸς πάσης δυνάμεως, ἐπίβλεψον ἐν τῇ ὥρᾳ ταύτῃ ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν χειρῶν μου, εἰς 
ὕψωμα ᾿Ιερουσαλήμ- 5ὅτι νῦν καιρὸς ἀντιλαβέσθαι τῆς κληρονομίας σου καὶ ποιῆσαι τὸ 5 
ἐπιτήδευμά μου εἰς θραῦμα ἐχθρῶν οἱ ἐπανέστησαν ἡμῖν. ϑκαὶ προσελθοῦσα τῷ κανόνι 6 (8) 

 τῆς κλίνης ὃς ἦν πρὸς κεφαλῆς Ολοφέρνου καθεῖλεν τὸν ἀκινάκην αὐτοῦ ἀπ᾽ αὐτοῦ, 7 καὶ לז 6)
ἐγγίσασα τῆς κλίνης ἐδράξατο τῆς κόμης τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν ΚΚραταίωσόν με, 6 
θεὸς Ἰσραήλ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ. δκαὶ ἐπάταξεν εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ δὶς ἐν τῇ ἰσχύι 8'' (το) 
 « - / Ν 7 , , Ν “ 

% 5 αὐτῆς, καὶ ἀφεῖλεν τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ, 9 καὶ ἀπεκύλισε τὸ σῶμα αὐτοῦ "ἀπὸ τῆς στρωμνῆς, 9 
2 ὑπελιῴθη Β" | κλεινὴν 3* 
ἡ κλεινης Βἢ 
9. ἀπεκυλισεν 4\ | τηστρωμνὴς ἃ 

καθαπερ % | εξελευσεσθαι] πορευεσθαι 1% |על 500210 3.1. | סו  
 סמ γαρ ₪ | 6ח(] εἰς תו | (זש βαγωα ελαλησεν] εἰπε ד 6

βαγωα] βαγωνα (να Ἀ) (Κ: βαγω δ΄: γαβωα τι! | )7 
κατα---ταυτα 71)סנה ) | ἐλαλησεν] - τουδιθ Ὁ 

4 αἀπηλθοσαν] ἀπηλθον :וא( επηλθωσαν ץ | ἀπαντες 6 | 

εκ προσωπου ₪ 2/0020 31, | προσωπου ΒΌΒ] + αὐτου ἀρτηρ5β!Ρ: 
τΕολοφερνου {κϑ.Ε: + עז ΑΝ τοῖ] :2(טו6): קש δἰς (Ὁ | 
και 25---μεγαλου] απὸ του κιτωνος τὴ | ὑπελειῴθη ἔκ | κοιτωνι] 
ταυτου )%3/< | αἀπο---μεγαλου] μικρὸς ἡ μεγας 1%: ו 
2007 0517/05 15 | ιουδηθ εἴτηνν | παρα τὴν κλινην] παρα τὴν 
κεφαλὴν κϑό: αὐ εαῤμέ 1/2" | εἰπεν--τ-εαυτη9} εν τή διανοια 
αὐτης εἰπεν % | סזמ εν 29--εαὐτῆς 3 | εαὐυτὴης Β] αὐτῆς ΑΝ 
ΤῸ] | [6אטקו + κε )5/ 955 | סחו) πασης δυναμεως 71) | εν 3%-- 
ἐργα] αὐ 00706 סעיט//טלול 00 31" | (סזת εν 39---ταυτὴ 1( | 
εν 395] ἐπὶ Ὀρ: סומ Αν | ἱερουσαλημ] (λ 0013 

  71)  οτι---σου] 766 05 06900110 6ססמהזמה  ἰοίιπι(סזמ 5
  Ν᾽ | αντιλαμβανεσθαιקטע ספ( אש(קספ זץ67 | סומ אשוקספ | 3/5
66 | ποιησαι] ποιησον 1135125 : 22/6 39: + ₪6 ['0* : Ἔλεος ₪ | 

 - εἐπιτηδευμα] τα επιτηδευματα 06[|55: μετα τοὺ επιτηδευדס
ματος ₪  θραυμα Βιμ"] τραυμά )% : θραυσιν Ὁ: εἰς θραυσμα ( : 
θραυσμα *1\וה\. γ6}} | εχθρων] εθνων ) 1/5 : סח τὰ | סות οἱ 
ἐπανέστησαν ἡμιν ἢ 

Θ προσελθουσα] 5007070: 10" | τω-ττο2} ααὶ 0/ווו ו 
  5 | 0[ 0 6 | προς]א  τῆς κλινὴςקו 1" | סה 000706
ἐπὶ τῆς )% | κεφαλὴν Ὦνν | ολοφερνου] εἰμς 31" | καθειλεν 
+ το δορυ | | ακινακηνἾ ἡ 6א οοΥἵἦ 1\ [ ὁπὶ αὐτοῦ τὸ 0ק]ק8ש 

7 τὴ κλινὴ Ὀδίσρννν | ὁπὶ τῆς κομὴς ]% | εἰπεν + לקול 
 וא | סה  Α τοὶ] ₪1 | οἷν ἰσραὴηλכז א [ | 5 θεος ΒΝΌΠΙו

ἐν τῇ  ἡμερα] ὡρα Ἰπὶ 
8. εἰς τὸν τραχηλον] )ןכספ αὐτου 1% )% : סמ τὸν ἃ | δι9} 36067 εἰ 

  | ἰσχυι αὐτὴ} παραξιφιδιותק  εν--ταυτὴςאלו | סות
κα: Ἔτη παραξιφιδὶ ] | ἀφείλετο Ὁ" αὐτοῦ 2% 13]וזמזש] כז 
απ ἀρ: +6 αὐτου ΑΝ τοῦ! ₪8 

9 ἀπεκυλισεῖ εκυλισε τὴ: 200/01 ὯΔ | דס 19] קז αὐτὴ ג[ | 
τὴν [טדקשןועמפ +4 ἑεγγα ἘΠῚ | זס 190] τὸν Α | κωνωπιον] 

74 

6 κλεινης Β" | ακεινάκην ΒΊΑ 
ΧΙΠ 1 οψεια Β" | συνεκλισεν Α | αἀπεκλισεν Α 
4 κατελιφθη 13" | κλεινὴν Β" 
8 ἰσχνει Β" 

 ג א (5) ₪-זת קזפוניץוא 06 1/5

μουל: |  ζην] ἡ ζωη τὰ : ἡ ψυχηדס  | + ἐμοῖכסא  ζην μὸνדס  
γενησεὼως Ὁ’: [ץ6/606₪5 | πασαΞ] παντας τὰ₪20(6)!ק |  μοι15[  

ζωης 5" 
19 ἐπιεν καὶ *6600ך ΑΈ | κατεναντι] κατεναντίον Ὦ: 

ἀπέναντι τὰ | αὐτου] αὐτων ]% | ητοιμασεν] + αὐτη ).0/ 15 
20 ἀπ αὐτης ΒΑΝτυ"ν] ἐπ αὐτῆς ἢ: ἐπ αὐτὴ וג* ע6]] קי : 

 סמ |  71} | ἐπιεν 15] | εχ 6 ) | οἱνον 08) πολὺν {35(סזמ
σφοῦρα 01/55 | סזמ οσον---εγεγνηθὴ τὰ | οσον] סוסש ] | επιεν 
 | סה גוג :" Αὐ | πωποτε--- μια] γτηψανε 1צו 50ק זבפ [75
μιαἿ αὐτοῦ צ : סות ἂρ | αὐ ου] ἡ א | ἐεγεννηθη] νη ἴπί :ומ אי[ 

εγενηθη 6*65* 
Ναῖ; ἐγένετο 06 {κϑ κι |ומ( ]ומ  ₪ ἐγένετοא11] 1 6:6  

εσπουδασαν} 20/0070 12: ταἱαρερείες = | δουλοι] φιλοι ₪ | 
αναλυειν] ἀνελυειῖν ἃ: [ )סזמ 71) του ολοῴφερνου Ὁ: ]םטדסט 15 

ἀπελθεῖν {κ: 207 4/: οτὰ /" | βαγωας}] γαβωας τὰ : βαγωνας 
(ωναις Κ) 86 ΓΚ |[συνεκλεισεν---εξωθεν | 0700507071 ὦ 7ογὲς 00 

ἠαδεγπαεμέμενε ἘΞ | συνεκλεισενἾ ἐκλεισε τὰ σκηνὴν} αὐτου 
αἀπεκλεισενῖ ἀπέλυσεν Νοάερίρτηθνν : ἀπέλυσαν | (-υσαν66]]א |  

τῶν 15: δένει 1/** | τουτ ρὲ οριριός 1/"5 | (οτὰ εκ---טק  
 αὐτὸν 3" 71) | ἐν דקסששחש τὰ | סות τοὺ κυριου ל | סמ 4

κοιτας]דטעד6ו (%1/ |  + : ἂρ | απωχοντοῦ ὕχοντὸο τῇךי-- של  
κεκοπωμενοι----06 זה |  οἵα σὰν γαρ παντεν 1/" | γαρ]81 | |  

κεκοπωμενοιἿ κεκοπιακοτες [Ἰκ:סועסט זה |  ποτον] κορέσμενοι τοῦ 

 + ΄Ἰοβογαι ἘΡ | (οτὰ το-- γεγονέναι 71) | τοῇ τὸν δ | סב
“τὶ ὃν | τλειονῖ πλείων; ῥίωγένες Ὦ) 

2. νπελειφθη} νπελειπετο ν | ιουδηθ εἴτηνν | סזה ἐν τῇ 
σκηνὴ ₪ [| οπὲ καὶ זמ [| ολοῴερνου τὸ | προπεπτωκω:} προ- 
πευτώκον "| προσπεπτώκων (“κοι ἀρ) 8'*כה ק!ןקז : προπεπωκὼς 
 |  ὈὉΠιאושו  : δ =: ἠγοείάεγαί  | τὴςח(חדשאטו זה 91
καυτὸον ΒΑ] סזמ ]: αὐτὸν [4 γε] | ην---οἱνονῖ 800600600 τοῦ 

οίνου πὸ: זנו חווה ἑοἰ μη: אולוס 0: ἐγαῤνϊαίμα ולוס Ἐν 
8. ιουδειδ] ιουδηϑ εἴπεν  ιουδειν | | εξωθεν ]% | τοῦ κοίτωνος 

αὐτὴ} ον ]: οἷν αὐτὴν ἘΚ 6 | καὶ ἐπιτηρειν τηρεῖν τὰ | 
τὴν 15] קז וולוו εἰ ἘΣ | αὐτὴν 30] αὐτῶν {: סזח Κῶ» | 
καθαπερ---εΦη} ὧν εθον αὐτὴν τοῦ εξελθειν τὰ : 700 ἐχέεγεμί 



 ןסצ 9 אזזז 6

(ει) καὶ ἀφεῖλε τὸ κωνώπιον ἀπὸ τῶν στύλων" ("Ὁ καὶ μετ᾽ ὀλίγον ἐξῆλθεν καὶ πιαρέδωκεν τῇ Β 

  ἅβρᾳ αὐτῆς τὴν κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου, "καὶ ἐνέβαλεν αὐτὴν εἰς τὴν πήραν τῶν βρωμάτωνזס
(2) αὐτῆς" (9 καὶ ἐξῆλθον αἱ δύο ἅμα κατὰ τὸν ἐθισμὸν αὐτῶν. καὶ διελθοῦσαι τὴν παρεμ- 

βολὴν ἐκύκλωσαν τὴν φάραγγα ἐκείνην, καὶ προσανέβησαν τὸ ὄρος Βαιτυλουά, καὶ ἤλθοσαν 
τι Καὶ εἶπεν ᾿Ιουδεὶθ μακρόθεν τοῖς φυλάσσουσιν ἐπὶ τῶν (.3) τι πρὸς τὰς πύλας αὐτῆς. 

πυλῶν ᾿Ανοίξατε, ἀνοίξατε δὴ τὴν πύλην" μεθ᾽ ἡμῶν ὁ θεὸς ὁ θεὸς ἡμῶν ποιῆσαι ἔτι ἰσχὺν 
(4) 1 ἐν Ἰσραὴλ καὶ κράτος κατὰ τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν, καθὰ καὶ σήμερον ἐποίησεν. "2 καὶ ἐγένετο 

ὡς ἤκουσαν οἱ ἄνδρες τῆς πόλεως αὐτῆς τὴν φωνὴν αὐτῆς, ἐσπούδασαν τοῦ καταβῆναι ἐπὶ 
)15( 13 τὴν πύλην τῆς πόλεως αὐτῶν, καὶ συνεκάλεσαν τοὺς πρεσβυτέρους τῆς πόλεως. "3 καὶ 

συνέδραμον πάντες ἀπὸ μικροῦ ἕως μεγάλου αὐτῶν, ὅτε παράδοξον ἦν αὐτοῖς τοῦ ἐλθεῖν 
(ι6) αὐτήν, καὶ ἤνοιξαν τὴν πύλην καὶ ἀπεδέξαντο αὐτάς" Ὁ ἅψαντες πῦρ εἰς φαῦσιν περιεκύ- 
(7) κκᾳ κλωσαν αὐτάς. 14מ δὲ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς φωνῇ μεγάλῃ Αἰνεῖτε τὸν θεόν, αἰνεῖτε" αἰνεῖτε 
(18) τὸν θεὸν ὃς 99006 ἀπέστησεν τὸ ἔλεος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ οἴκου ᾿Ισραήλ, ἀλλ᾽ ἔθραυσε τοὺς 

(.9) 1:1: ἐχθροὺς ἡμῶν διὰ χειρός μου ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ. (₪15א προέλοῦσα τὴν κεφαλὴν ἐκ τῆς 

πήρας ἔδειξεν καὶ εἶπεν αὐτοῖς 1800 ἡ κεφαλὴ ᾿Ολοφέρνου ἀρχιστρατήγου δυνάμεως 
᾿Ασσούρ, καὶ ἰδοὺ τὸ κωνώπιον ἐν ᾧ κατέκειτο ἐν ταῖς μέθαις αὐτοῦ" καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν 

(:9) | 16 ὁ κύριος ἐν χειρὶ θηλείας. "6 καὶ 7 Κύριος ὃς διεφύλαξέν με ἐν τῇ ὁδῷ μου ἡ ἐπορεύθην, 
ὅτι ἠπάτησεν αὐτὸν τὸ πρόσωπόν μου εἰς ἀπώλειαν αὐτοῦ, καὶ οὐκ ἐποίησεν ἁμάρτημα 

 ניל  ἡμων 3%סח 11

14 αἰνεῖτε 25] αἰνειται Α | 6\0405 Α | 6020006 5 
16 απωλιαν Β" 

 ΑΝ 50 -ומ קפוא 676 3/5

3% τὰ | πρεσβυτερους} ΡΥ 07065 31 : -+ ογργιός (Ὁ | τὴς πολεως 
 [ םטזשע + : ἀρסומ : 5 2/0005 [39

 2 00 9706 4ולוו?  ₪ [ παντες ἀρ | απο---μεγαλουסמו 13
 - τὰ | μικρου 6605 μεγαλου] νηπίων 6009 πρεσסב : .31 177047: 701
βυτερων )% | αὐτων Β"ἀρὈ5] 5סמ 19%. א τὶ] 28 | סזב) 
οτι---αὐτὴν 71) | סתג ἣν Ὀ΄ [ [:)06טז αὐτῆς εὖ | του 2*%[ זס 

 |  1זמ :₪  καὶ επηυξαντοכז [ ) | καὶ 29תיל א 5 1611 010(5) : סב
ἡνοιξαν}] ανοιξαντες τὴ | τὴν πυλην] 20/03 4 | οἵη καὶ 35 τὰ | 
απεδεξαντο Β΄" δ] ἐπεδεξαντο ΒΆΡΗ : εἰσεδεξαντο 5 : εδεξαντο τὴ: 

υπεδεξατο γΥ: 2850000700 12: 00207000 1/9: νπεδεξαντο ΑΝ 
 [ | αψαντες Β5"6תג  ἀψαντες---αὐτας 25סמג | { τοὶט'ק(שחס-)

 |  καὶ Αϑ.:58' 16[[ 21/98 | φαυσιν] καυσιντνא4קמק5: קע 6 +
περιεκυκλωσαν} ΡΥ καὶ :ל εκυκλωσαν ] | שטזספ 295] ?/2% 
5 

14 η δὲ] φας 1 | εἰπεν] 600006 ἂρ | סוג πρὸς αὑτοὺς 
 [19 29--060ש 4 | φωνη μεγαλη Ροβί αἰνειτε 19 (| τὸνק/=
 | =, 41: ἕημων )5אש [ αἴδιεηε 0 8. | θεὸν 19ל

  αἰνεῖτε 2% ΞΌΓΗΚΞΞ | αἰνειτε τὸν θεὸν 29] 0077777070 0507סמ
 | , .406( | 30סז+ ] ΑὉ | 05אש [ 50145 1," | θεὸν 29סה :35
αποστησεται 1 | τον 60\6ש Ὁ | (οἴῃ αλλ---ταυτη 71) | εθραυσαν 
Ὁ | τους ἐχθροὺς ἡμων] 20/0 (6וגו)6 | οπι δια χειρος μου 3.5 

15 προελουσα] προσελουσα % : προσελθουσα πὰ | κεφαλην] 
+ 0/2 62: +0 ἘΞ. | πειρας 06" | εδειξεν---αὐτοι5] 
ἐϊχὶέ / | εδειξεν} + αὐτὴν τὰ | καὶ 6(ח6ש αὐτοις} λέγων τὰ | 
καὶ εἰπὲεν ρῬοβὲ αὐτοῖς Ὀάρρεο(γ(ειπον) Ὁ | αρχιστρατηγου 
δυναμεως ασσουρ] ΡΥ דסש Ὁ: סתב 71(: סמג) δυνάμεως ασσουρ τὰ: 

  δυνάμεως 3. | ασσουρ] ἀσουρ]: 41ι55γγέογιενε 31" | (οτὴסמו
ἰδου 25 71) | κωνωπιον] κοινοπιον ): + αὐτου ΑΥὐ0Γ3Ε | κατεκειτο] 
κατεκλινετο ]% : ὀΊϊδεῤαί 1/= | סמ καὶ .9---θηλειας Καὶ | οΒΑΝΒ 

  θς Ὁסגט] סמג 1611 | אטקוס5]
16 κυριος] קז ο 4ןטוז. [μου 19[ א ἡ 2%: οπὶ =:,/0/3ת) | 

  προσωπον] προ προσωπου Ὦτῃ | αὐτου] αὐτων τῇ | ἀμαρτημαדס
Ροβὲ μου {κί | סמו μετ ἐμου 3," | εἰς 25---αισχυνὴν] 77: 

79 10---2 

φαραγγαν ,\זס  
ΒΒΡ | εἐπεδεξαντο 19%דס  αὐτων 13** | τοῦ]5 | סב  μεικρου13  

9 αφειλεν 4 | μεθ Β" 

15 θηλιας Α5 

Ἑαυτου /51140((אסועסח(סץ)2%ומק απὸ 29] εκ ἀρ | μετ 
ολίγον} μετ ολιγων ₪: μετα μικρὸν ]8: סה πὶ | סות זו 6 
αὐτης א | τὴν αβραν τὴ 

10 ενεβαλεν] εβαλεν πὶ: τη θαι | πεῖραν 6* | των 
βρωματων )ךןכספ αὐτῆς τὸ Ὁ | οπὶ αὐτῆς τὸ 1289. | και εξηλθον] 
  εθισμονדסש 6 6%: εξηλθον δὲ τὴ | αι] 6 ἀκρ | καταא ססצש 0
ὡς 6009 τὰ | [םטזשש ὡς ἐπι τὴν προσευχὴν ]25)016(: + 674 τὴν 
προσευχήν ΑΝ 5000] ₪4," [6ח4] כז ὡς %1/%: εἰς 17: 
2007 (Ὁ | διελθουσα ₪ | τὴν 39] כז πάσαν {κ3 585. | (οπὶ 
εκεινὴν 71)  προσανεβησαν}] προσεβησαν )% : ἀνεβησαν τὰ | τὸ 
ορος βαιτυλουα] βείλιίέανι Ὅλο: τονε 12: εὐμίίαέονε 85] 

 βετυλουα [ | βαιτυλουαא  εἰς ἀἰρῃτηρβ: πρὸς 5" : εἰςדס 0005] כז
 :1 προρ)νν: βατυλωα Κα: βαιτουλουα +: βετουλουα 06(קצ

βαιτουλεια Ὁ: סזת 4/5 | ηλθον 501מא | προς] εἰς ἢ | τας πυλας 
αὐτηΞ] 20670 Βείλείίας 315: οτὰ αὐτῆς τὴ 85 

11 ιουδηθ εἴτηνν | סות μακροθεν--τ-ανοιξατε 19 τὰ | סתג 
μακροθεν Ὁ | ἐπι των πυλων] ἐγ ἐμγγίόμς ἘΔ: ἐμγγές 31": סב 
ΚΑΘ | των πυλων] τω חט\שא ₪: τὴν πυλὴν ἃ: τῶν τειχων Ὁ 

  ἀνοίξατε τὸ ὈΓΚΞΙ͂ | ἀνοιξατε 29 056 δὴ Ατὰν | δὴ] μοιסוג
  οτι 01": οτιὶ ο θεος μεθקש ] 00/1/:"" | μεθ---Θεος 19סומ :8255
ἡμῶν τὰ | סמב 0 0605 19 (%11/,- | סחג 0 29--600ןש6ש τὰ | סו 
0 0605 ἡμων ἂρ | ἡμῶν 29] ΡΥ μεθ ₪: סמו Ὁ | ποιησαι ετι] 5 
ἐποιησεν Ὁ: 05 ἐεδωκεν 52925 | ἰσραηᾺ] + 05 εδωκεν ἰσχὺν εν 
ιερουσαλημ ἴ (εν ג {π8 βἴης ἱπάϊςθ) | μων 39 13*[ סזמ )יל 
ΑΝΘ τοὶ] 4" | καθα] - δη 1 | סב καὶ 30 זץ" | סב σημερον 
1 | εποιησεν] + εἰ “αεέμγις 034 312 

12. καὶ εἐγενετο ₪5[ /06/0070 0531/010/000 60 62: ὡς δὲ Καὶ | סו 
 [ | της πόλεως αὐτη5וג 676 ἀτὴρ | ὡς ἠκουσαν} ακουσαντεςץ6ד0

 סב | ΄ αὐτης 50 αἰ ΚΡΥνΈ 3,535. | τῆς φωνης Ὀסמו 03/5: סמו
αὐτῆς 29 גזה | εσπουδασαν ---καὶ 25] סתב) 71): 007610/7070/0 ααἱ 
2ογίανε 5007000700 οἱ 312" | εσπουδασαν του καταβηναι]) κατε- 

του ϑάρρϑβ |0%0567(0 | סמג  εσπουδασαν}] εσπευσανיפמפמ | ] 
αὐτῶν ---πολεωςםפוא | סוג |(068\1 ἀρ | επι]) εἰςסתג 6חו--6שזשש  

μαוש ו ב ו ב ו ו ל בו  



 ןסצ 9

)23( 

ΧΙΠ 6 

Β μετ᾽ ἐμοῦ εἰς μίασμα καὶ αἰσχύνην. 17 καὶ ἐξέστη πᾶς ὁ λαὸς σφόδρα, καὶ κύψαντες προσεκύ- ιἹ 

νησαν τῷ θεῷ καὶ εἶπαν ὁμοθυμαδόν Εὐλογητὸς εἶ ὁ θεὸς ἡμῶν ὁ ἐξουδενώσας ἐν τῇ ἡμέρᾳ 

(:3) 
(4) 

τῇ σήμερον τοὺς ἐχθροὺς τοῦ λαοῦ σου. "δκαὶ εἶπεν αὐτῇ 0206066 Εὐλογητὴ σύ, θυγάτηρ, 8 

τῷ θεῷ τῷ ὑψίστῳ παρὰ πάσας τὰς γυναῖκας τὰς ἐπὶ τῆς γῆς, (“9 καὶ εὐλογημένος Κύριος 

ὁ θεὸς ὃς ἔκτισεν τοὺς οὐρανοὺς καὶ τὴν γῆν, ὃς κατεύθυνέν σε εἰς τραῦμα κεφαλῆς ἄρχοντος 

(5) ἐχθρῶν ἡμῶν" ᾿θὅτι οὐκ ἀποστήσεται ἡ ἐλπίς σου ἀπὸ καρδίας ἀνθρώπων μνημονευόντων ג 
- - “ , / 

ἰσχὺν θεοῦ ἕως αἰῶνος. 39 καὶ ποιήσαι σοι αὐτὰ ὁ θεὸς εἰς ὕψος αἰώνιον, τοῦ ἐπισκέψασθαί :ο 
- -“ ₪ , ₪ 

σε ἐν ἀγαθοῖς, ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐφείσω τῆς Ψυχῆς σου διὰ τὴν ταπείνωσιν τοῦ γένους ἡμῶν, 

(:6) ἀλλ᾽ ἐπεξῆλθες πτώματι ἡμῶν, ἐπ᾽ εὐθεῖαν πορευθεῖσα ἐνώπιον τοῦ θεοῦ ἡμῶν. “599 καὶ 

εἶπαν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο, γένοιτο. 

τ Καὶ εἶπεν πρὸς αὐτοὺς 1008600 ᾿Ακούσατε δή μου, ἀδελφοί, καὶ λαβόντες τὴν κεφαλὴν ταύτην τ אך 

κρεμάσατε αὐτὴν ἐπὶ τῆς ἐπάλξεως τοῦ τείχους ὑμῶν. “καὶ ἔσται ἡνίκα ἐὰν διαφαύσῃ ὁ ὄρθρος 3: 

καὶ ἐξέλθῃ ὁ ἥλιος ἐπὶ τὴν γῆν, ἀναλήμψεσθε ἕκαστος τὰ σκεύη τὰ πολεμικὰ ὑμῶν καὶ ἐξελεύ- 

σεσθε πᾶς ἀνὴρ ἰσχύων ἔξω τῆς πόλεως, καὶ δώσετε ἀρχηγὸν εἰς αὐτούς, ὡς καταβαίνοντες ἐπὶ 

τὸ πεδίον εἰς τὴν προφυλακὴν υἱῶν ᾿Ασσούρ" καὶ οὐ καταβήσεσθε. 3καὶ ἀναλαβόντες οὗτοι τὰς 3 

πανοπλίας αὐτῶν πορεύσονται εἰς τὴν παρεμβολὴν αὐτῶν καὶ ἐγεροῦσι τοὺς στρατηγοὺς τῆς 

ῳ 
)5( 

δυνάμεως ᾿Ασσούρ' | συνδραμοῦνται ἐπὶ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου, καὶ οὐχ εὑρήσουσιν 
αὐτόν" καὶ ἐπιπεσεῖται ἐπ᾽ αὐτοὺς φόβος, καὶ φεύξονται ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. “καὶ + 
ἐπακολουθήσαντες ὑμεῖς καὶ πάντες οἱ κατοικοῦντες πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ καταστρώσατε 

ΧΙΝ 2 δωσεται Α | παιδιον Α | καταβησεσθαι Α 

λαβοντες] λαβετε τὰ | δὴ μου] סומ 345: סזמ δη =:,0730ק | μου] 
μοι ₪ | αδελῴοι] μου 101" | סמו καὶ 29 {κ3Ξ3}} | סזה) 
λαβοντες---ταυτὴν 71) | κρεμασατεῖ ןז καὶ תג | αὐτὴν] {τὴν 
κεφαλὴν 71): 55סב 0/:ק353/,"י | της-- -τειχους] τα τειχη "ה | 
παλξεως Ὁ | ὑμων [13/4006ןטצ ἡμων 165 το }} קי 

Ὡ εσται---αναλημψεσθεῖ το πρωι λαβετο τὰ | סמו εσται 
 | ( 71ז6]|: (סמג . ἡνίκα ἃ | εαν ΒΑΝΒαν] ἂν 5(ץז) | סמו

διαφαυσὴ 0-0 פוגכ 185 5 (014) | διαφαυσει τ | סב 0 τὸ % | εξελθων 
Ρ | αναλημψεσθε εκαστοΞ} ןכצ και]: 2777/00 907070307761 307046 90651777 
 29 αὐτου 666 0--א07090/ץ 6800709 ]% | τὰ [0/76%סחו | >/3
μετα αρχήγου 66 της πολεως τῇ | υμων] ἡμων 6*]ג : “μα 071,955 | 
εξελευσεσθε] εξελευσεται ΑὈΟΘ ταν ΞΕ: /0אש Ῥ | ανηρ) 
ιἣλ ] | τῆς 8לו 80. ἡ | δωσετε ἀρχηγον] 00/6 ῥ»ίογες 
ἐριῤείμενι Ἐ6 | ἀρχηγον εἰς αὐτου] εἰς αὐτοὺς ἀρχηγον 5. ὃ: 
αὐτοὺς ἀρχὴν 5*: εἰς αὐτοὺς αρχὴν 5': א ἐμ εἰς 8/9 | εἰς 

 6ח :\]  εῴ εαὐτοὺυς 1) 00250710)010( : 60 αὐτοὺςםטזסטפ 0\.13(%ט]
 |  ἐπὶ τὸ πεδιον ἢסמו | ? 85: 2/0 μος 3ד6 αὐτοὺς [[6ח :1 ₪009
ἐπι 29[ εἰς כ06)!חרצטוא | εἰς τὴν προφυλακην | 007 00771070 070067305 
 סב |  ἐχρίογαίογες 3 | εἰς 25] ἐπὶ {κὶסולר :5700007715
τὴν 2% ἢ | υἱων ασσουρ] קז τῶν )%: τῶν ασυριων [ | καὶ סש 
καταβησεσθε] סוה 71{: 6/ לוסא) μέ /2300000/73 ἐμ הלוע 3 δὲ 
και οὐκ ἀναβησεσθε ἄρτηρβ | ουἹ »ιοχ 3" 

3 λαβοντες τῇ | [סטזסו αὐτοι 51%: 27 1": סזה) 71) | 
τας [₪5)(חסץסח τὰ σκευὴ תג | אטדשש 19[ εαυτων ΝῊ | τὰς 
παρεμβολας (35)01606)|טיש\/ | αὐτων 29] εαυτων ΝῊ | καὶ 29-- 
ασσουρἹ εἰ ἰεμαδιεε 56 0700005 סליק ὯΔ: סזה) 71) | εγείρουσι ἰκ | 

 |  τῆς δυναμέεως τὰ | ασσουρ] ἀσουρ [: αὐτῶν ])%8/9%8סות
συνδραμουνται] συνδραμουντες 5: δραμουνταῖι 06( מב וא! : 6000/00 
"“ 1 ἐπι] εἰς τὰ | סמו οὐχ τῇ | πεσεῖται τὴ. | 6 αὐτοὺς 
φοβο:} ο φοβος 6ח αὐτοὺς {Ἐπ 3 κι; + קש קלע ὯΔ | απο] ἐπὶ {: 
προ % | υμων] ἡμῶν τὴ : סח 5 

επακολουθησαντε:} סו τ: + 0/0 λον | (Ομ υμεις --- 
  71) | πᾶντες οἱ κατοικουντε: ΟἿ πὶ: ΟἿ πάντες 1." | οἱסקוס<

κατοικουντές Ὀἱβ פסז ἢ | (ισραηλ] ΡΥ πας 71) | καταστρωσατεῖ 
καταστρωσετε ϑ{κ]τνβό(υἱά): καταστρωσαι Ὁ: διωκετε τὰ | 

 0ןכפצ τοις [ οπισθεν καὶ κατασφαξετε αὐτοὺς τὴ | ταιεםטזסטפ]

20 εφισω Α | ταπινωσιν 8 | αλλα 5 

76 

18 07005 ΒΡ | κεφαλην Β 

ΑΝΘΡ-τηρτξαν 07.45 31 א 5 

 קולק (εἰ ἐρε εοη μείοος ) + 4 ΒΡ 1/9: (סזמ ך1) |

μιασμον 1% | και αἰσχυνην] αἰσχυνης 5 
 |  71): οἵὴ κυψαντες ἂρאטו/6ץד6פ] (סממ  | καιג  παςסמ 17

θεω] κῷ 8קדתק525 | סזמ καὶ 45--שסש % | εἰπαν] ₪ 50} 195 Αἷ: 
εἰπὸν ממא[06  ομοθυμαδονἹ סות ἀπιρθιπι: 2/0/900/51 ΞΔ] 
εὐλογημένος 4קהק5 | סמ) εἰ 5/0 | 0 29] קז 02006 42 | 
 45 οὔ τῇ | εξουδενωσας} εξουθενωσας 1--שסש] 205 50ז צץ: 6
εξουθενησας Ὦ | εν---σου] 170202005 05/?05ע? 00670 Ἐ δία) | סה 
ἐν {1 ἡμέρα τὴ σημερον] σημερον ἡμέρα τΥ: ἡμερα ταυτη ] | 
τοῦς )5כ; 0 קסטצ ךכס σου Νάρῃρ | דסש λαου σου] ἡμων ץ 

  αὐτὴ 71(  ευὐλογητη] εὐλογημένη Αι: εὐλογητὸς(סזה 18

 | 0ק)!זחזפוהא 6 8/? | θυγατερ 1וא  6 ΑΝ οῆίγαν : ἐς 3/9 : + εἰשש] קז | 6
 סב | "|  τῷ 15 ἂρ | (οπὶ τω 25--Ύης 71)  πασαΞ] πανταςסזמ

ται ἐπὶ τῇ | οπὶ καὶ τ -τήημων ἂρ | οπὶ και 2% Ν | ευὐλογη- 
μενοτῖ εὐλογητὸς 1%1 | סה κύριος 18" | ο θεοςἾ סת % 85 : + σου 
  πα | 0% 19[ 0 Α | ἐκτισενἾ ἐποιησετὰ | τὸν οὐρανὸνלוקצ/קל + :5

  5* | τραυμα] τραυματιας τὴ : 2/0/00סזה : ₪  4/= | 05 15] εἴדת
Ἐπ: זמ א | κεφαλην אוס(₪ו0) | סמ%(] ἀρχοντὸς 54" | 
εχθρωνἿ εχ εχ ἡ οἷ: ἐπίνίεί 1": 60ץשע %: סזה ז | סוזה ἡμων 
3% 

 : כס( טסשץ :6 ₪ ἃא  71) | η ἐλπι]η(סזמ +0( 6סזמזתא 19
ο «παινοῦ 9504י/]) | (καρδιαφἾ κακιας 51) | [*סץ0קשחש ὦ 59 
  εὡν τνסזח | ᾿ κסט 6%

 |  καὶ 19---αἰωνιον 07סזמ | *) καὶ 15--αγαθοις )71זה 20
καὶ /ן"--םטדמ] 0000/1280 ץש/ץ 21/0/11" | ποιησαι---επισκεψασθαι 
  2/2770 700 ἘΔ | σοι] σεלו 000/7/07007 000 20 0/0701
Κι סת 5 | αὐτὰ 0 060%[ 0 060% αὐτὰ ΨΥ: 0 060% ταυτα Ὁ: סה 

 |  σέ τὶ τη ψυχη 1סות | %  τοῦ 1*--6760008םשזמ [% | סות
δια τὴν ταπεινωσι»Ἶ ἐνεέκεν דו ταπεινώσεως Ὁ | ἡμῶν 19[ σου Ὁ | 

 : Ὁקיפ : αλλ΄-μῶν 1571) | ἐπεξηλθε:} ἐπεξηλθεν Ν(סוח
“μδεχί ἘΜΟῚ | πτώματι ἘΝ קוזתקפ] כז דש ΑΒ זס\|: ולו (םנוו 
γέμα ἘΣ ἐπ 60048 | כספה πορευθεισα 5: ἐπ 600606 Ὁ | סה 
πορευθεισα 1 | סזה τὸν 35 זמ | οπὶ καὶ 2%--7670070 19 τῷ | 
εἶπαν ΒΛεταν εἰπὸν ;א: וחש| ΝΘ ||זש 1" | πὰς 0 λαοε] 
ολαοι ἀπαεν: + ו ו 4": סה דו | | סח γένοιτο 2% /\ 

 ---6 | ακουσατε/ותיא 7 | ιουδηθו)  αὐτοῦ(סזת צקסו 1 1%
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αὐτοὺς ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν. 5πρὸ δὲ τοῦ ποιῆσαι ταῦτα καλέσατέ μοι ᾿Αχιὼρ τὸν Β(אצוד) (27%28) 5  
᾿Αμμανείτην, ἵνα ἰδὼν ἐπυγνοῖ τὸν ἐκφαυλίσαντα τὸν οἶκον τοῦ ᾿Ισραήλ, καὶ αὐτὸν ὡς εἰς 
θάνατον ἀποστείλαντα εἰς ἡμᾶς. 6 Καὶ ἐκάλεσαν τὸν ᾿Αχιὼρ ἐκ τοῦ οἴκου ᾿Οζεία" (99) ὡς(29) 6  
δὲ ἦλθεν καὶ ἴδεν τὴν κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου ἐν χειρὶ ἀνδρὸς ἑνὸς ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ τοῦ λαοῦ, 
ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον, καὶ ἐξελύθη τὸ πνεῦμα αὐτοῦ. 706 δὲ ἀνέλαβον αὐτόν, προσέπεσεν(30)  
τοῖς ποσὶν ᾿ΙἸουδεὶθ καὶ προσεκύνησεν τῷ προσώπῳ αὐτῆς καὶ εἶπεν (39 Εὐλογημένη σὺ ἐν9.  
παντὶ σκηνώματι Ἰούδα καὶ ἐν παντὶ ἔθνει, οἵτινες ἀκούσαντες τὸ ὄνομά σου ταραχθή- 
σονται. ϑκαὶ νῦν ἀνάγγειλόν μοι ὅσα ἐποίησας ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις. καὶ ἀπήγγειλεν8  -- 
αὐτῷ ᾿Ιουδεὶθ ἐν μέσῳ τοῦ λαοῦ πάντα ὅσα ἦν πεποιηκυῖα, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἐξῆλθεν ἕως οὗ 
ἐλάλει αὐτοῖς. 966 δὲ ἐπαύσατο λαλοῦσα, ἠλάλαξεν ὁ λαὸς φωνῇ μεγάλῃ καὶ ἔδωκεν9  
φωνὴν εὐφρόσυνον ἐν τῇ πόλει αὐτῶν. "οἰδὼν δὲ ᾿Αχιὼρ πάντα ὅσα ἐποίησεν ὁ θεὸς τοῦגס  
Ἰσραήλ, ἐπίστευσεν τῷ θεῷ σφόδρα, καὶ περιετέμετο τὴν σάρκα τῆς ἀκροβυστίας αὐτοῦ, 

τι καὶ προσετέθη πρὸς τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ ἕως τῆς ἡμέρας ταύτης. τα Ἡνίκα δὲ ὁ ὄρθρος7( ( 
ἀνέβη, καὶ ἐκρέμασαν τὴν κεφαλὴν ᾿Ολοφέρνου ἐκ τοῦ τείχους, καὶ ἀνέλαβεν πᾶς ἀνὴρ 
Ἰσραὴλ τὰ ὅπλα αὐτοῦ καὶ ἐξήλθοσαν κατὰ σπείρας ἐπὶ τὰς ἀναβάσεις. 1201/86 υἱοὶ(8-12) 13  
᾿Ασσοὺρ ὡς ἴδον αὐτούς, διέπεμψαν ἐπὶ τοὺς ἡγουμένους αὐτῶν" οἱ δὲ ἦλθον ἐπὶ τοὺς 

ι3 στρατηγοὺς καὶ χιλιάρχους καὶ ἐπὶ πάντα ἄρχοντα αὐτῶν. ᾿3καὶ παρεγένοντο ἐπὶ τὴν 

σκηνὴν Ὀλοφέρνου, καὶ εἶπαν τῷ ὄντι ἐπὶ πάντων τῶν αὐτοῦ "Εγειρον δὴ τὸν κύριον 
ΐ ἡμῶν, ὅτι ἐτόλμησαν οἱ δοῦλοι καταβαίνειν ἐφ᾽ ἡμᾶς εἰς πόλεμον, ἵνα ἐξολεθρευθῶσιν εἰς 

αποστιλαντα Α 6 οὗια 13* | 66 519 פונק 185 13** |  ₪ ἐκφαυλισαντα]1 5  

 (אזט) )6(

11 αἀναβασεις} + του 00009 19% 
13 παρεγενοντο͵] παραγενοντο 5* : παρεγενείνοντο Α | εξολοθρευθωσιν ΒΡ 

ΑΝΘΡ-τηρύβανν 07 635 

10 (ιδων] ο 71) αχιωρ---ἰσραηλ 19[ ΡΥ 0 6]ש : αχίωρ ταυταὰ 
ἂρ: {ταυτα αχιὼρ 44: סמג παντα---ἰσραὴλ 71): Οἵ τοὺ ἰσραὴλ 
3/5 | ο θεος] א: }29{: קקון 206 60 | του] τω :קר 
ἐμ 42: סוג Ν | 675מג 000806 00ומק | περιετεμετο] 6 
1: περιετμηθη ἄρτηρβ | προς τὸν οἰκον [13ג εν τω 0(אש τὴ : סמג 

 { 4105 τοὶ] ₪: (εν 71)דסש סואסש κ : σαὶ ῥοῤιίμνε 1/9: εἰς} סואסש
εως---ταυτὴς} εὡς τὴ σήμερον |: τ φημ 171 2007070107 07000 31: 
οἵη % 

11 ηνικα---εκρεμασαν} ορθρου δὲ γενομενου εκρεμᾶάσαν τὰ: 
ἐκρεμασαν δὲ % | 0 סה [א 5 םץפטצ Α τε]] | καὶ 197 כז 
 :%[  ₪3," 5 | εκ του τειχουΞ5] 674 το τειχοςסוזה ,\כ0/ק5-וא0 : 3
εν τω τειχει )71(30)010( 1 : 50267 לול 1,* | εκ] ἐπὶ Ὁ]: απὸ 

  | ἀνέλαβεν --αναβασει5} ανοιξαντες τας πυλας τῆςדא קמו קזפט
πολεως εξηλθον οἱ ανδρες ενοπλοι τὴ | ἀνελαβεν] ἃ εχ β ρῇ: 
ἀνέλαβον ὁ | :סמג חש) ανὴρ ἰσραηὴλ 71) | ἰισραὴλ [(0טו)*16 
δυνατὸς 1: οὐ ΑΝ ϑοδ᾽ γ6}} 001295 | (αυτου] αὐτων 71)} 
εξηλθον מאש | κατα σπειρα5] κατασπευσαντες τ: οἵη ) | σπειρα5} 

σπειραν Ασεκίανν : ογαϊέγεονε 112: -Ἐσμας 1/9 | αναβασεις Β"] 
  ορους ΒΕΡΑΝΘ 16[[ 0015זסע +

10. (οι τ᾽---αὐτους] καὶ ὡς ειδον αὐτοὺς )טו ἀσσουρ 71) | υιοι} 
 | 5 0%: ἀσουρ ἈΝ: 45/10/70 3טק זגפ [1 | ασσουρא/]  οἱקז

ὡς [80ש) ὡς εἰδαν :0ז ἰδοντες τῇ | διεπεμψαν διεπεμψαντο 10% : 
ἐπεμψαν דת | ἐπὶ 19] εἰς τὰ | τοὺς 19--שטדשש 29] 000001 4 

  3.) δἰ 0 ἐγέδιγιος 0/0 (οτὰ 3...) δέ ααἱ 002005 07770700(סזת
5 | τοὺς ηγουμενους] τὰς ἀναβασεις των ἠγουμενων 1 | οἵη 
αὐτῶν τ9---στρατηγοὺυς {ἰκ | 06 29--)13( παρεγενοντο]) και δρα- 
μοντες זמ | οἱ δε 25] καὶ 1 | ηλθον] (ηλθοσαν 44): διηλθον 1: 
(οι 71) | סמה τοὺς 2% 13975 | χιλιαρχουΞ] ןכז επὶ τοὺς 06: כז 
τοὺς 65 | סמג καὶ 29--םעזשע 29 1/5 

  βαγωαקז זש [5-6 | τὼ)!םקש  εἰπὸνתג  καὶ 2%סמו 13
 (. 3(-א  00 βαροαכז : βαγωνα 5כז :[  βαγωναקוק : קז

3 | (οντι---αυτου] βαγωα 71) | סח των Ὁ | αὐτου] οντων αὐτὼ 
[ς | סב δη 000078 | סזמ ἡμων ב[ | οἱ δουλοι] Μὲ 227007 3:6: 

 5000 | (ὁπ εᾧ]גומ-5ש ( 1 καταβηναι 1(7/:שיייט (-ש22 ח) 10/0001

ἡμᾶς 71) | εξολεθρευθωσιν εἰς [6(\05ד εξολοθρευσωμεν αὐτοὺς ₪ | 
εξολοθρευσωσιν ὮΚ 

77 

12 εἰδον 45 | οπὶ τοὺς 29 ΒΡ 

5 προ δε] και προ Ὁ | ταυτα] αὑτα τν | καλεσατε] ενεγκατε 

Νάρτηρβ | (μοι με 74) | αχιωρ] קז τὸν Ν | סמו τὸν 1%-- 
ἐπιγνοι ἂρ | αμμανειτην] αμανιτὴν ₪00: αμμωνιτὴν : 
 :₪ ךלש [ | ἐπίγνοι ΒΗקוחפ  ἰδὼνלוק 25 | סת 4
ἐπίγνω ΑΝΘ τοὶ] | τὴν εκφαυλισασαν | τον 0060 [ 4070 3) : 

 [13 και--τημας ἀρא5]ותמ8] סזג .4 ע61! | סות  | του 29(סממ ץ1)
αὐτον ροβὶ ἀποστείλαντα Ὁ | οἵ ὡς וע | ἀποσταλεντα 1 06[[ (40וג)5 | 
εἰς 29[ προς :קמ αῤμα 1/9: סנה ν | μα5] ὑμας ν 

6 (εκαλεσαν---καὶ 29] ελθων ἀχίωρ εκ του οἰκου οὗια 71) | 
660606 14560[8(* | τὸν αχιωρ] αὐτὸν ἂρ | οὔ! τὸν Ὁ | εκ του) 

εξ τὰ | οζειου ϑθίτην | ὡς---ἰδεν] ελθων δὲ και εἰδων τὰ | ηλθεν] 
-“Ἐαχιωρ Ὁ | סמ και 466ש ( | סמ εν 1%-\שסע τὶ | סמ ₪ +5 

  δέ 1/5: ἐπέπεσεν ] | προσωπονקצ [ 609 71) | ἐπεσενומ | (סתג

Ἔσμβον ἑόγγανε 12 ב ל 31," 55018( | εξελυθη---αὐτου] 

700095 γαείμς 054 82 | εξελυθη] 656600 Ἀ: παρελυθη 1: εξεστη 
τ: εξηλθε ] 

Π [05--טטזסש καὶ τῇ ἀνέλαβεν ΑΙ \ וג 0/8" | αὐτὸν} 0 6א 
 [ εν ΝΕ | ποσινקז [ 8," | τοιςסמ : |: εαὐτὸν υδῖ: κἶγός 12ש

γόνασιν Νάρτηρϑ | ιουδηθ εἴτηνν | סוג καὶ 19--6שזפ τὴ [τω 
προσωπω] )ןכספ αὐτης {Κ: דס προσωπὸν 6  αυτη9] αὐτου ὃν | 

καὶ εἰπεν] λεγων :ומ [αυτη )%621/958 | σὺ] εὖ 4": +6 1} 
παντι σκηνωματι] /0000770001072 סקול 1% | (σκηνωματι---ταραχ- 
θησονται] ισραηλ דד ( εν 29--סאסטש סעד 65 [ 0770925 0793 034000670 3, 

 [« 71( | αναγγειλονדשטזש  αναγγείλον μοι(ץטע--זסטזשוצ] 8
  : 7יז ] 312 | οἵὰ εν ταῖς ἃ | απηγγειλεν] ανηγγειλεν 06שלש

2: (ειπεν 71) | בטזש ιουδειθ] ιουδηθ αὐτῶ τὴ | )0086.0[ 0 
 ףש | ",29 1/8 | οπὶ παντα 61--\₪סע  ενסמ 3,"% | מה :600
πεποιηκυια] πεποιηκνια ἣν 1% : εποιησεν 1, | סב) - 

71) εξηλθες 5* | 6שפ סש ἐλαλει] 2200/ /2000/6 03/ 1/5: זמ οὐ ₪61 | 
λαλει Ὁ | αὑτοι9] μετ αὐτῆς Ὁ 

9 (οπι ὡς---μεγαλη ?1( | סו λαλουσα 35. ηλαλαξεν 0 λαος 
 קז ד [ | ηλαλαξεν] καὶ ηλαλαξαν ₪ | 0 λαο9וא  μεγαληספ(

 ] , εδωκεν φωνὴν τῇ | ἐδωκεν 145604סמ | *1 αι; 009 2אוש
εδωκαν Ν τεὶ] (10ט)35 69 : ) +0 \₪05 71) | φωνὴν] +ןכספ ευῴφρο- 

  Ὁ | εὐφροσυνον} εὐφροσυνὴν Ὁ : εὐῴροσυνης 1שטעסש 1: סמ
  τῇ Ὁסמו |  εν--- αὐτῶν τῇך2(ט10) 1/5 | סמ

 ו  - οον κερὰ 7) ονתה "ה - 7
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Β τέλος. τ καὶ εἰσῆλθεν Βαγώας καὶ ἔκρουσε τὴν αὐλαίαν τῆς σκηνῆς" ὑπενοεῖτο γὰρ :4 (3) 

καθεύδειν αὐτὸν μετὰ Ἰουδείθ. 1508 δ᾽ οὐθεὶς ἐπήκουσεν, διαστείλας εἰσῆλθεν εἰς τὸν 15 (4) 

κοιτῶνα, καὶ εὗρεν αὐτὸν ἐπὶ τῆς χελωνέδος ἐριμμένον νεκρόν, καὶ ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἀφήρητο 
ἀπ᾽ αὐτοῦ. "καὶ ἐβόησεν φωνῇ μεγάλῃ μετὰ κλαυθμοῦ καὶ στεναγμοῦ καὶ βοῆς ἰσχυρᾶς, τό 
καὶ διέρρηξεν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ. "7 καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὴν σκηνὴν οὗ ἦν ̓ Ιουδεὶθ καταλύουσα, 17 (5) 
καὶ οὐχ εὗρεν αὐτήν" καὶ ἐξεπήδησεν εἰς τὸν λαὸν (ἰδ) κράζων 18 Ἠθέτησαν οἱ δοῦλοι, 8 (6) 

ἐποίησεν αἰσχύνην μία γυνὴ τῶν ᾿Ἐβραίων εἰς τὸν οἶκον τοῦ βασιλέως Ναβουχοδονοσόρ" 
ὅτε ἰδοὺ Ὀλοφέρνης χαμαί, καὶ ἡ κεφαλὴ οὐκ ἔστιν ἐπ᾽ αὐτῷ. 1900 δὲ ἤκουσαν τὰ ῥήματα ᾽᾿᾽ (71) 

οἱ ἄρχοντες τῆς δυνάμεως ᾿Ασσούρ, τοὺς χιτῶνας αὐτῶν διέρρηξαν, καὶ ἐταράχθη αὐτῶν ἡ 
ψυχὴ σφόδρα, ("8 καὶ ἐγένετο αὐτῶν κραυγὴ καὶ βοὴ μεγάλη σφόδρα ἐν μέσῳ τῆς παρεμ- )18( 
βολῆς. τ Καὶ ὡς ἤκουσαν οἱ ἐν τοῖς σκηνώμασιν ὄντες, ἐξέστησαν ἐπὶ τὸ γεγονός,’ (ι) אט 
Ξκαὶ ἐπέπεσεν ἐπ᾽ αὐτοὺς τρόμος καὶ φόβος, 9 καὶ οὐκ ἦν ἄνθρωπος μένων κατὰ πρόσωπον : (:) 
τοῦ πλησίον ἔτι, ἀλλ᾽ ἐκχυθέντες ὁμοθυμαδὸν ἔφευγον ἐπὶ πᾶσαν ὁδὸν τοῦ πεδίου καὶ τῆς 
ὀρινῆς. 3καὶ οἱ παρεμβεβληκότες ἐν τῇ ὀρινῇ κύκλῳ Βαιτυλονὰ καὶ ἐτράπησαν εἰς φυγήν: 5 (3,4) 

)?( 

ΧΥ͂ 2 ορεινης 133% 

"46503" : “αὐτου δῆ 35. | οι---δυναμεως] 2ῷγεεδγέεγὶ 1: 
 [15 τῆς δυναμεως τῇ | ασσουρ--א64 25 71( | סה  τῆς(סמג |  οἱ Καסה

ασουρ]: “45: γγίογιενι 11 : סה 1% | τους---διερρηξαν] διερρηξαν 
τοὺς χιτωνας αὐτων 45120) 6בןכוגוע 3/5 [διερρηξαν] κατερρηξαν 
1%: εὐθὺς סתנ | [ א και 15--000606 19 ἀρ | εταραχθὴη -- ψυχη] 
  36 γι | εταραχθησαν Ὁ | αὐτῶν ἡסל 0700707 070077000
ψυχὴ] ἡ ψυχὴ αὐτων 061]%]טוא/ 3, : αὐτῶν ₪4 ψυχαι ὁ : αἱ ψυχαι 
αὐτῶν Ὁ΄ | οπὶ σῴοδρα 1% σγηβ | οἵη καὶ 29---σῴοδρα 45 3/9255 | 
εγενετο---μεγαλη} εἰαηεαηθγ μέ 0000 ὑπάρηα 0 | סה) αὐτῶν 
κραυγὴ καὶ 71) | αὐτῶν 39] εν αὐτοῖς τῇ : סמג ἀρ | סזמ και 39--- 
  000006 29 Καὶ | μεσω τῆςותק | סנו  καὶ βοὴסומ | 3 5“ 0000806

παρεμβολη5] τὴ παρεμβολὴ τὰ 
και---επι] 0000007765 δὲ οἱ λοίποι τὴ | καὶ ₪[ ὡς 6אט 1  

τοις σκηνωμασιν) τωץ | סוג 06 5 |  {Κ΄ | ὡς ηκουσαν} εἰσηκουσαν 
οντες ]% | εξεστησαν---ὙΕΎΟνος]סמבה  | σκηνωματι 5. | τοι9] τὴ ὁ 

 αὐνιεγαίέ 200700 δέ :(οι 71) לק 00 00 31 |
εξεστησαν} ΡΥ και 145: εξεστησεν 5: (εξανεστησαν 52) | 0 

ἐπι] τι ἣν {κ ϑ(αἱὰ)סוג 345 |  ὙΕΎΟΡΟΞ] 67+ τω γεγονοτι Ὁ: 
2 και το---ομοθυμαδον] סוג πὶ: סומ) καὶ 71) | ἐπεσεν ΑΝ 

ὈΠΙΚγαν | 6ח-(00805] קוס? 50060 סלולקטצ 36 λὰ | ἐπ᾿ αὐτους} επ' 
αὐτοῖς 5* : {εις αὐτοὺς 44) | τρομος καὶ φοβος ΒΒ] φοβος καὶ 
τρομος ΑΝ τε]! ₪45 | μενων] 8\(חשש] ἔ | | τοῦ πλησιον ετι] 
676 του πλησιον αὐτοῦ וא | τοὺ 19[ τον ἄρῃ : αὐτου 5* | πλησιον] 
+ αὐτου 1455 | סה ετιὶ [ΚΟ ΤΆ, δαὶ} αλλ] καὶ ה עי | εκχυθεντες] 
εκλυθεντες (ες 6א ας δ) 200132)010( : סתב) 71) | (οπὶ ομοθυμαδὸν 
71) | εφευγον ΒΑΒ] εφυγον Ν᾽ סזחה ₪258 | πασαν---καὶ 49] τὰ 
πεδια τὴ | [ס80ש τὴν γὴν ₪ | πεδιου] + דץ (του ₪( πλησιον 
₪08 | οπὶ και 45 ἢ 

 :" και 15--ορινη ἔ | παρεμβεβληκοτεΞ] παρεμβεβηκοτες 5סוזה 3
παραβεβληκοτες וה | סמ εν τὴ ορινὴ |\3/* | ορινη] παρεμβολὴ 
\* | (οπὶ κυκλω βαιτυλουα 71) | βαιτυλουα] αἱ :6א ססז א 
βετυλονα Αἴννγ: τοῦ βατυλωα Καὶ: βαιτουλουα 51: βετουλουα 
96}} : βαιτηλουα ἃ: βαιτουλεια Ὁ: ./30//00//6 31" : 20/00/00 4 | 

 |  αὐτοι 3 ρτηρ53Ὲןכז  ΘΟ Ἰ ΚΊγα νυν 003 | ἐτραπησαν/\.צ  καὶ 25סזמ
+5 φυγὴν] εἰσφυγειν (φυγ εχ φη 2*( Ὁ | καὶ 6דסז οἱ] (οι δὲ 71): 

  7076 οἱ τὴ | οἱ 25---ανηρ] πὰς ἀνὴρ νιων ἰσραὴλ >: ονρεγεῖςסות
μὲν עי | οἱ νιοι] Λλίογμρε ὯΔ | סזח παφ--ταυτων τὰ | {πὰς 
ἀνὴρ πολεμιστὴς )ךכספ αὐτοὺς 71) | πολεμιστη9] )ךכספ αὐτων Ὁ: 
τῶν πολεμιστὼν % | εξ αὐτων] Πγαεὶ 1/9": סה ΚΊ  : סה 
ἐξ 6 | ἐξεχυθη ₪ | סח ἐπ αὐτοὺς 8 

 - 5 | ἀπεστειλεν] ἐπέστειλεν 8: εξαסות (0(טעג טסתומה 4

15 δὲ ΑΒ | ερριμμενον .5 

78 

καὶ τότε οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ πᾶς ἀνὴρ πολεμιστὴς ἐξ αὐτῶν ἐξεχύθησαν ἐπ᾽ αὐτούς. +60( 4 

14 ἐκρουσεν Α 

ΑΝΘ -τηρεξανν 07 35 315 

14 εἰσηλθεν βαγωας και] 0\06(6שש βαγωνας % | εἰισηλθεν} 
λθεῖὶ | βαγωνας ) | 66אקסטש τὴν αὐυλαιαν ἐκροτησε τὴ χειρι εν 
τη αὐλαια Ὁ | την---σκηνη5} Ἰαππαηι 00 00/0 7000770607 
ἐγαί 12 | τὴν αὐλαιαν} εἰς τὴν αὐλὴν 1: οείζιενε 3/9 | αὐλαιαν 
τῆς σκηνη:] σκηνὴν )% αυλαιαν] αυὐλιαν Ν : αὐλην 06]זרנץע\/. 3545 : 
2ογίαπε (Ὁ | νπενοειτο ΒῊ] εἐπενοει 2: 66086 τῇ : 06עח6ע ΑΝΘ 
 |  10/0010 207777047 312(14ל2 2078940 2/70/77 8640 8 | 61
καθεύδειν םטדסש [ αὑτὸν καθευδειν ἄρστηρ5: טדסש ετι καθευδειν 1% | 
(οπὶ αὐτὸν 44( | ιουδηθ εἴτηνν 

15 ωὡ---διαστειλας] εἰ עלק γοὴ αμα γε  272/0777027/0005 31 | 
000645 ΒΑ] οὐδεις 165 τεῖ] | επηκουσεν ὑπηκουσεν 4.0] נטוש[ : 
ὑπήκουε 61:  ?06ל0תסקנץ/ ἘΞ. | διαστειλα9}] διεστειλας Α: 
0/7001 εἰ (ΛΞ : סזה) | (סזה 71) εἰς τὸν κοιτωνα 71( εἰς] προς] | 
κοιτωνα] + םטזסט ἀρ, | ד+--ש6א קסע> | 1000701077 701002077/ ἐγ /0514- 
4000 3 ῥγοίξείμενι εἷς ἱσείο ἐγε ἐδγγαηε 1" | επι-πτεριμμενον 
ἐρριμμένον ἐπι της χεέλωνιδος (υποποδ... 29%( Ὁ | סתה ἐπι τῆς 
χέλωνιδος % | χελωνιδος:Ἷ χετλωνιδος ןיא : χεέλιδονος 1) | νεκρον] 
γύρνον % 5 : + γυμνον ) | τὴν κεφαλην 125501 ( | αὐτου αφηρητο] 
2/0/00 4/5 | ἀφηρητοῖ ἀφειρητο 5: αφηρειτο % : αφηριμενη 
|: ἀφηρημενην ל 8(גו6) | סזה απ αὐτου 6% 

16 (οπὶ και 15--ו טקס 71) | μετα---ἰσχυρας] 0/7 70075 
0% ἘΠ | οἵαά και "-/32"--אטקשצ 0ומק | ἰσχυραΞ] εἰς 
χεῖρας 

17 εἰ το--ουδειθ] προς τὴν ιουδειθ סט ἡν προς τὴν σκηνὴν % | 
συ ηνἾ *=/4ןקספא 4900640 2: סזמ דח | τουδηθ εἴτηνν | καταλυουσα] 
καταδυσυσα |: סזמ 0₪0ק001/<" | סמ καὶ 2" 1/" | εξεπηδησεν] 

 [ εἰς τὸν λαὸν 71) | εἰς 29(סזמ |  ἐπί 12: + βαγωας Ὁוא
προς ΓΚΈΞ | κραζων Β] λεγων ות 1 : και ἐβοησεν /\ 06107: 
και εἶπεν |!6א ז 58 

18 ηϑετησανἾ ηθετηκασιν ςοἦϊνν : 0: + קל 
ἘΡ | δουλοι + וו εἰ 1 | εἐποιησεν---εβραιων} γυνὴ μια των 
εβραιὼν ἐποίησεν טין ἄρτηρε | μια )קס γυνὴ Ὁ | τῶν 
«βραιων} 22207008 1/"* | זמ τὸν ἀ" | του βασιλεω] ροβὶ 
γαβουχοδονοσορ «ἘΠ: οτὴ {πη το 6: ὁπ του 50΄εν | ναβουχο- 
δονοσορ) ναβουχοδονοσσορ δ: ναβουχοδονοσωρ ז| | οτι] και קח כ | 
χαμαι--«(10} ρηματα) νεκροῦ ἀγευ κεφαλὴ: ἰδοντες δε τὴ | χαμαι] 
+ ἴσο ἘΡ 1 η κεφαλη] קז δου ]: קס ἐστιν τ | η] εχ סש |: 

 | א]וישעייי <  8 | ἐπסט !אוקוקפא שי +  6 [| κεῴφαλη]סות
αυτουν 

109 ὧν δεῖ ε' γαείμνε ו μοι εἰ Ὧ | τὰ ρηματαῖ כז 
ταντὰ τάντὰ זו קז ταυτα ΑΝΟΟ ]υνν ἘΠ; (οπὶ 71): Ἔταυτα 
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᾿ἀπέστειλεν 0006006 εἰς Βαιτομασθάιμ καὶ Χωβαὶ καὶ Χωλὰ καὶ εἰς πᾶν ὅριον Ἰσραὴλ τοὺς Β 
ἀπαγγέλλοντας ὑπὲρ τῶν συντετελεσμένων, καὶ ἵνα πάντες ἐπεκχυθῶσιν τοῖς πολεμίοις 

(6) ς εἰς τὴν ἀναίρεσιν αὐτῶν. 5028 δὲ ἤκουσαν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐπέπεσον 
ἐπ’ αὐτοὺς καὶ ἔκοπτον αὐτοὺς ἕως Χωβά. ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἐξ ᾿Ιερουσαλὴμ παρεγενή- 

θησαν καὶ ἐκ πάσης τῆς ὀρινῆς, ἀνήγγειλαν γὰρ αὐτοῖς τὰ γεγονότα τῇ παρεμβολῇ τῶν 

ἐχθρῶν αὐτῶν" καὶ οἱ ἐν Ταλαὰδ καὶ οἱ ἐν τῇ Γαλειλαίᾳ ὑπερεκέρασαν αὐτοὺς πληγῇ 

(2) 6 μεγάλῃ, ἕως οὗ παρῆλθον Δαμασκὸν καὶ τὰ ὅρια αὐτῆς. δοἱ δὲ λοιποὶ οἱ κατοικοῦντες 
Βαιτυλουὰ ἐπέπεσαν τῇ παρεμβολῇ ᾿Ασσοὺρ καὶ ἐπρονόμευσαν αὐτούς, καὶ ἐπλούτησαν 

(8) 7 σφόδρα. 701/86 υἱοὶ Ἰσραὴλ ἀναστρέψαντες ἀπὸ τῆς κοπῆς ἐκυρίευσαν τῶν λοιπῶν, καὶ 

αἱ κῶμαι καὶ ἐπαύλεις ἐν τῇ ὀρινῇ καὶ πεδινῇ ἐκράτησαν πολλῶν λαφύρων, ἦν γὰρ πλῆθος 

πολὺ σφόδρα. 
)9( 8. Καὶ Ἰωακεὶμ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας καὶ ἡ γερουσία τῶν υἱῶν ᾿Ισραὴλ οἱ κατοικοῦντες ἐν 

ἸΙερουσαλὴμ ἦλθον τοῦ θεάσασθαι τὰ ἀγαθὰ ἃ ἐποίησεν Κύριος τῷ ᾿Ισραήλ, καὶ τοῦ ἰδεῖν 
(10) 9 τὴν '100860 καὶ λαλῆσαι μετ᾽ αὐτῆς εἰρήνην. 9698 δὲ εἰσῆλθον πρὸς αὐτήν, εὐλόγησαν 

αὐτὴν πάντες ὁμοθυμαδὸν καὶ εἶπαν πρὸς αὐτήν Σὺ ὕψωμα ᾿Ιερουσαλήμ, σὺ γαυρίαμα 

7 ορεινη ΒΆΡΘ | παιδινη Α 

 ./\ א 5 זה קעפונ 015 115

005007010 0050 δὲ 2/0/20 12112: 2000/80 | 
πληγὴ μεγαλη] כז εν Ὁ: πληγὴν μεγαλην מםש | סוה סע[%)5 ]% | 
παρηλθονῚ παρηλιον ] | δαμασκον] כז τὴν א | καὶ 69] κατα 8 | 
ορια] ορη ₪ | αὐτης] 00? 1 

6 βαιτυλουα] 86זט\סשש] Ν᾿ ον: βατυλωα 1%: βοτυλουα :צץ 
βαιτουλονα 8γ: βετουλουα 06[[ : βαιτουλεια Ὁ: είλείέανε 31% | 
(οι) 6ח67600ש--0שטסטק 71) ἐπέπεσαν ΒΝΘΟΙ ΚΙ] ἐπεσαν Π: 
ἐπέπεσον Α 1611 | τη παρεμβολη] επι τὴν παρεμβολὴν Νάρδιηρϑ | 
ασσουρ] ασουρὶ: 4557707070 312" | (καὶ ἐπρονομευσαν עדס [ 
προενομευσαν τὴν παρεμβολὴν 71) | επρονομευσαν] επονο- 

μευσαν ἢ: προενομευσαν [ל0קק8א | 6טזסטפ αὐτὴν "חו4ע%) | 
εἐπλουτησαν}] επλουτισαν ε: εσκυλευσαν και ἐπλουτισθησαν % 

“ οἱ δε] και οἱ ὁ: και Ὁ’ | [שוסו ΡΥ οἱ ἢ | απὸ της κοπη9] 
α 000700/01706 לוט 31> | סוזה των---εκρατησαν τὰ | סוג καὶ 19%-- 
σφοδρα (1 1)3..,5 | αἱ---πεδινη] 207005 04 εἰμίξαίός 01 סלק ξαρεῤος 
οδέϊεμοεγόμέ 1< | αἱ---επαυλεις} 00/00 δἰ εἰμίέαίες אא 1" | 
κωμαι---πεδινὴ] εν ΤῊ ορεινη καὶ πεδινη κωμαι רע | επαυλεις 

ΒῺῈΡ] כז ₪ ἄρβ: αἱ πολεις ΑΝΘ 1611 3Ξ{(υ14) (0טג)5 | εν] כז αἱ 
 סה :"δὲ ο»17165 εαηιῤοείγες 3 [ | καὶ πεδινὴתאפטהקםא]כפש

θ'ἀρρβ | ἐκρατησαν πολλων λαφυρων] δέ »εμἰα τῤοίέᾳ 205:6- 
07004 15 | εκρατησαν εκυριευσαν 1% | סות ην---πολὺυ 011 
1/2955 | πληθος πολυ] πολλα ν | οἱ πολυ ἢ | סמנו 086 

 וו
8 καὶ 19[ 086 πὶ: + (06 ):01/8 | 6066 τὰ | סמו) 0 

μεγας 71) | זשע טושש (000\] סוג ἀρ: סמג ἐσραηλ 12 | 6-- 
ἱερουσαλημ)] ΡΥ καὶ ἀρ: סמג 62: סמג εν σαι | סוג ηλθὸον 5") 

  τ5-ἰουδειθ 58 | του θεασασθαι] 0/0סמג דסט | 1/2955
3 σι; του θεμελιωσαι וש : סמג[[06 του ס'מג | εποιησεν] εποιη 5 | 
κυριο5}] 0 0% [א3/" | זש[[66 του εὖ: {εν 71) | καὶ 39---εἰρηνην] 
σὲ μα 31," | τοῦ ιδειν] סוג [%: סמו τοὺ πὶ | סמג τὴν 

 [ | ἐουδηθ εἴτηνν | ὁπ και 45---ειρηνην ἀρ | λαλησαι,4060ןא]זטטא
  50 [μετ αὐτὴ] προς αὐτὴν Ὁ: 0 1000013 5קצ זסט

9 (ως---αὐτὴν 19[ καὶ 71) | (ως δε εἰσηλθον] και ὡς διηλθον 
44) | εἰσηλθον] εἰσηλθαν Α΄: ηλθον :01קז ἥλθαν ἃ: εξηλθον 

  εξηλθαν 5: εξηλθε 0)58/95 | αὐτὴν 19] αὐτοὺςשהמפ600:
 « 3" 55 : 005 12/0/90 31 | ευλογησαν---αὐτην 39] 020770070 αὐ ἐ δαכ( \א

  21770841 31/2" | ευὐλογησαν αὐτην] 0/0070 07/200771070/ 0727701707סקול
  3/5: οἵηסות [ παντες---μων 71) | παντες ομοθυμαδον(סמו | 31
παντες ץשא : סמ[%[661 ομοθυμαδὸν ἀρ | εἰπὸν מקא](2-1 | προς 
αὐτὴν 29[ αὐτὴ ἀρ : סוג זמ 5 | σὺ 19[ + 6 5% | סמ ἑιερουσαλημ--- 

 |  | σὺ 29[ και ἀρῷצ  λμ 4: ὧλ(000ף) ₪ | ו6קסטטףש]
γαυριαμα] αγαυριαμα Ν: ρσίογία 1/5 | סמ μεγα 19 1ת) 988 | 

5. οἱ 45] 06 Α | γαλιλαια ΒΡΑ 4 07005 ΒΡ | επεκχυθωσι 5 

πεστειλεν 1]06א | סזמ εἰς 1ὃ---και 45 3.535. | εἰς βαιτομασθαιμἹ 
Βείλενιας 315 : סזה) 71) | βαιτομασθαιμ Βάγ:5] βετομασθαιμ Ν: 
βαιτομεσθαιμ Ἀ: βαιτομασθεμ :כ βαΐαρνκεδεέλενε ({ : βαιτο- 
μασθεμ καὶ βηνα 1: βετομασθ.. και βηναι 6: βετομασθεμ. και 

βηβε (-βαι νὴ צרה : βετομας και βεμεν ἔ: βετομασθεμ και αβεὰ- 
μαειν Ὁ: βαιτομασθεν και αβελβαιμ 8: και βηναι 6: - και 
βηβαι ΑἸτυβξ, | και 25---χωλα] 72007 ήερελοδα δἰ 7οαὐ Ὦ | και 

χωβαι] סמ 8 : סמ καὶ ἄρ | χωβαι] χωμαι 5: χοβαι ₪: χωβει 
  καὶ 39סוג | ( καὶ χωλα 71ב | (סמו  : χωμαאטה χωβα 6צו
  Α : χωβαι καιאש\ש  καὶץש :* | χωλα [ χωβα 5קק

κεειλα 8.8: 50/0000 εὐ 0/2 00: κειλα Ὁ’: κεείλα 2: κολα ρ: 
ιωα ἔ: κωλα Ν τεῖ] (16ט) | οπι καὶ 45 "כ | οπὶ εἰς 29 ἀΐστηρϑβ | 
οριον ν»ογιέδνε 3. | סה τους---συντετελεσμενων τὴ | τοὺς ἀπαγ- 
γελλοντας] 1 00070050070704- 315: φιὲ לו 3!" | ἀπαγγελ- 

 : απαγγελοντας 1: ἀπαγγειλοντας 5: αναγγελλοντας ἔרסעד5]
αἀποστελλοντας 5*: [αὐτοὺς ἀρ | ὑπερ] περι ἴ | συντετελεσ- 
μενων συντελεσμενων *כןכ\ : τετελεσμένων 6*[ | οἵη καὶ 59 1מו עי | 

  «να 82 | επεκχυθωσιν---αὐτωνἹ ἐγ: 205/05 αὐ ιμρακγείμν αὐסות
 |  πτοίογίανε δε ίογενε Ὧι πρρέγορέ αὐ ῥιέρανε 1ל

ἐπεκχυθωσινῚ απεκχυθωσιν Α : επεκχυθεντες Ὁ: εκχυθωσιν τὰ | 
πολεμίοις} πολεμοις Ν : πολέμοις εἐπιθωνται Ὁ | εἰς 3%--)5( και 
15] καὶ ἐεκχυθεντες τὰ 

5. (οπὶ ὡς---ομοθυμαδὸν 71) | ₪5--0 157 οἱ δὲ ἢ | ηἠκουσαν--- 
παντες}] καὶ οἱ λοιποὶ πᾶαντες 06 ἰσραὴλ ἠκουσαν % | οἱ + 
ἰσραὴλ ροβί παντες 1 | סו οἱ 19 כ | οὔ παντες ομοθυμαδὸον ἀρ | 
(επεπεσον 6ח αὐτου: καὶ εξηλθον παντες 71) | επεπεσον] 
ἐπέπεσαν Νίγ" : επιπεσοντες 8: ἐπεσον 1206 ןא : οὔ ] | αὐτοὺς 
19] αὐτοῖς ]% | καὶ 6א0חדסע αὐτους} Οἱ :וא( Οὔ καὶ 5 | εκοπ- 

τοντὸ Α | εὡς 19] ὡς Νάρρβ | χωβα] χωμα 0875: χοβα ὈΚ: 
χωβαι ΜΈἘΞ: χωβαρ ז: אס86ג ] | סות ὡσαυτως---αὐτοὺς 3% τὴ | 

 | 0 | εξ] εν 58%ק ὡσαυτως-- αὐτῶν 71(  οπὶ δὲ 29 05(סומ
ιερουσαλημ] (Ὧλ (η εχ ἃ ש₪*) שט | παρεγενοντο 1 | οἷα καὶ 39 

 [ | αὐτοιςכ("  | αἀνηγγειλαν] ανηγγεληצ  τῆςקה | סת
αντοὺς 1 | τὰ Ὑεγονοτα] קצ οἱ 5 סמג) 5'(: παντα τα γενομενα 
  γενομενὰדס : γαρίιενε γμεγαὲ 3/9: τὰ Ὑιψομενα 06קס :55
ἦϊνν | זמ 19---αὐτων] כז εν 3363/07)1((ק : 2007002003 σεῖς 36: 

 3%--טח606א | οἱ -6חשפ 0 )₪05 ץ  καὶ εξηλθεקצ [ ἀρ | καὶ 45סוג
 : .4106]!טצוא  τῇכז [ οἱ 39 ₪ | γαλααδל | סמ  ἐπαταξανקסשסעש]

γαλλαδ ₪ | סמו καὶ 59---γαλειλαία ןוא | סה οἱ εν 29 ἂρ | סה 
οἱ 4% 00%45)016( | סב τη 29 0% [ γαληλαια ὅτ | טד 606060000 

 :ὑπερεκερασεν ἀρ [ 26 (Ὁ | νυπερεκερασανסטדסטפ] 6גי/070000%00/
 : 1%( καὶ επαταξαν ὀξκ(-זסטפ αὐτων )% טח6ק6אקסד שש (טח6א-

79 



 אט 9 זסצ

πάντα ταῦτα ἐν χειρί 10 (τι)96ה0(ךש6₪9 + Β μέγα τοῦ Ἰσραήλ, σὺ καύχημα μέγα τοῦ γένους ἡμῶν. 
σου, ἐποίησας τὰ ἀγαθὰ μετὰ Ἰσραήλ, καὶ εὐδοκήσαι ἐπ᾽ αὐτοῖς ὁ θεός" εὐλογημένη γίνου 
παρὰ τῷ παντοκράτορι κυρίῳ εἰς τὸν αἰῶνα χρόνον. (3) καὶ εἶπεν πᾶς ὁ λαός Γένοιτο. )12( 

καὶ ἐλαφύρευσεν πᾶς ὁ λαὸς τὴν παρεμβολὴν ἐφ᾽ ἡμέρας τριάκοντα, (148) καὶ ἔδωκαν τῇ τι )13,14(זז  
Ἰουδεὶθ τὴν σκηνὴν ᾿Ολοφέρνου καὶ πάντα τὰ ἀργυρώματα καὶ τὰς κλίνας καὶ τὰ ὅλκια 
καὶ πάντα τὰ σκευάσματα αὐτοῦ" καὶ λαβοῦσα αὕτη ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν ἡμίονον αὐτῆς, καὶ 
ἔζευξεν τὰς ἁμάξας αὐτῆς, καὶ ἐσώρευσεν αὐτὰ ἐπ᾽ αὐτῶν. τ Καὶ συνέδραμεν πᾶσα 

γυνὴ Ἰσραὴλ τοῦ ἰδεῖν αὐτήν, καὶ εὐλόγησαν αὐτήν, καὶ ἐποίησαν αὐτῇ χορὸν ἐξ αὐτῶν" 

καὶ ἔλαβεν θύρσους ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῆς, καὶ ἔδωκεν ταῖς γυναιξὶν ταῖς μετ᾽ αὐτῆς, ᾿βκαὶ 

ἐστεφανώσαντο τὴν ἐλαίαν αὕτη καὶ αἱ μετ᾽ αὐτῆς" καὶ προῆλθεν παντὸς τοῦ λαοῦ ἐν 

χορείᾳ ἡγουμένη πασῶν τῶν γυναικῶν, καὶ ἠκολούθει πᾶς ἀνὴρ Ἰσραὴλ ἐνωπλισμένοι 
μετὰ στεφάνων καὶ ὕμνων ἐν τῷ στόματι αὐτῶν. 1+60( ἐξῆρχεν ᾿Ιουδεὶθ τὴν ἐξομολόγησιν 14 

 ταύτην ἐν παντὶ ᾿Ισραήλ, καὶ ὑπερεφώνει πᾶς ὁ λαὸς τὴν αἴνεσιν ταύτην" 160( εἶπεν ו

)15( 12 

3 

(Ὁ) (νὴ 
 אטז

() 
Ἰουδείθ 

 , Ἐξάρχετε τῷ θεῷ μου ἐν τυμπάνοιςו
ἄσατε τῷ κυρίῳ ἐν κυμβάλοις, 

ἐναρμόσασθε αὐτῷ ψαλμὸν καὶ αἶνον, ὑψοῦτε καὶ ἐπικαλεῖσθε τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

ΧΥῚ 1 6000000006 Α | επικαλεισθαι Α 

  καὶ εὐλογησαν αὐτὴνסמו |  τοὺ ιἰδειν αὐτὴν )5309סתג {385
 סמג | ,4 | εὐλογησαν}] (ευλογησεν 71): εὐλογησαι 38קטט6>

αὐτὴν και εποιῆσαν Α | οπὶ καὶ 35---(13) αὐτης Καὶ [|εποιησεν 
 |  44) [χορον] 0/0/06 1(סמג : | αὐτῇ} αὐτὴν τὰת6/(טו0)

αὐτων εαὐτων 5 | ελαβεν] ἐλαβον 5*607 : + 206/44 %< | [0טקשסטצ 
θυρσ (6טו) %פטק צג 6: θυρεοὺς ץ: 0טקשסטפ (ου 6א 0( 400800 ὁ: 
 |  εν---αὐτῆς 19 ἢ | ταῖς χερσιν] τη χειρι 1301כ" | סמו 400800 +
αὐτῆς 19] αὐτων ἃ | ταῖς 29[ כז καὶ 006קוא[1 | μετ αὐτης] 0 
εαὐυτὴης στη: μεθ αὐτῆς Αἀρ5 | αὑτῆς 25] αὑταις [ 

 19 71) | εστεφανωσαντο] εστεφανωσαν--שעדִמפ  και(סמו 18
 | ( וגוש  : εστεφανωσατο Αἀρρυϑϑνϑ 85. | τὴν ελαιαν] τηןןו

αὐτὴ] αὐτῆς ν: סמ 34} | αἱ ΒΘΌΠ]Ὶ ἡ ₪: τὴ :וא οἱ ΑΝ το }] 1 | 
προηλθεν----χορεια] סקול ῥγίέρείῥες ῥίεδὲς 1577007 ῥγαερίδαμέ ἀρεΐδ 

  3.) | προσηλθεν ὈσεΙα | παντος---χορεια} 6%טל
 [ λαου ΒΑΝΘΡΒᾺדסט  ἀονις 7εγαεὶ οἱ 1/5 | παντὸςלולו

ἐμπροσθεν του λαου 1: ἐεμπροσθεν :ץ  זק εμπροσθεν 16[| | 
χορεια] χωρια *: χαρα % | ηγουμενων ] | סתג των δὲ! 
γυναικων}] + וג 3855} ηἠκολουθει---στεφανων] πας ανὴρ ενω- 
πλισμενοι μετα στεφανων ἠκολουθοὺυν ἀρ | ηἠκολουθει πας ανηρ] 
0000007007 δαϑὲ (οτὰ 3...) קוק ל 12 | ηἠκολουθουν ] | 

 - ἰσραὴλ ] | ενωπλισμενοι) ενωπλισμενὼ ἢ: ὡπλισהעמק  πᾶςסזג
μενοι τῇ | μετὰ στεφανων] καὶ εστεφανωμενοι )%31/" | ὑμνων] 
υμνουν 14 (4וגו) 5י0ק5 67 : ὑμνου ἢ : ὑμνος ]% : ὑμνοὺν τὸν 0 τὰ 

14 εξηρχεν] εξηλχεν :כ εξηρεν Αἷ: ἐμοί 12" | ἰουδηθ 
εἴπηνν | ταυτὴν 19] αὐτῆς א1/'* | סות) εν---τταυτὴν 29 ץ εν 
 : λαος νΥ: ὑπερῴωνει ἢןכספ 506755 | ὑπερεφωνει] 6סזמ :15 00/6
υπεφωνει Νάρτϑ: 66 ἔρῃς : 666 τὴ : σμεοίαναδαΐ Ὧδε: 
αὐἀείανιαδαί θ 5: αὐἰάεῤαί 02 | סוג πὰς 3.0 | τὴν αἰνεσιν 
ταυτὴν] τὴ αἰνεσει אס {Ξ ϑδ(υἱά): 740607 001700 Ὧι ἰαπάανις 
0770190177 8, 

ΧΥΝῚ 1 καὶ εἰπὲν ιουδειθ} (καὶ εἰπὸν 44}: סזמ τὴ | ιουδειθ] 
ιουδηθ εἴνν : סתג ἀρρβ | εξαρχετε] εξαρξατε :ותז ἐναρχετε :א 
  > εργεαάίνεένεὶ 60 | τὼ θεὼ μου] ἰονεέμο 11*55 : αἶδοרועי 07/0/6
(ἀονεέν)ο 3" | θεω) כז אש ΝΞ | סמו ασατε---κυμβαλοις וא( | 
κυριω] θῶ קעי < |00 לוס יי: + 0 לוט (Ὁ 1 + μου ΑΒΌοοῖγαν | 
οὐ ἐναρμοσασθε---αινον τὰ | ἐναρμοσασθε] כז καὶ ])% : εἐνορμα- 
σασθε 06[|: ἐναρμοσατεν | Ψψαλμους וא | καὶ αινον] καινον ΑΝὰ 
(αι טק ταβ) קכפוו 5 : סזמ) αἰνὸν 4," | סומ) ὑψουτε--ταυτου 71( | 
και 39] אלו 1" | ἐπικαλεέσασθε 06)|וא | דש ονοματι % 

80 

13 χορια Α 11 εΦ] ἐπι 5 | κλεινας 13*/\5 | ολκεια 5 

ΑΝΘΡ-ταργξανν 07/1531 5 

 סות τοῦ τό τὴ | σὺ 35] και 035 | καυχημα] σαπαϊέμρε 11" | סמ
μεγα 15 ἀκιηρΈ 3..25 55. | γενουΞ} εθνους )% 

 : καὶ οτι Κכז  ἐποιησας 19--0605 71) | εποιήσας 157(סומ 10
 ---- πανταסמה |  τα 4255 | παντα---θεος} ₪606 εν ἡμῖν τῇןכז סדו

τα > | παντα---χειρι] סל לוקו 000/7010070/10700ל 12 | παντὰα ταυτὰ 
Β] סות ταυτα ]: ταυτα παντα ΑΝΒ [[6ז 8/5 | χερσι 58 | סב 
ἐποίησας 15--0605 ἂρ | εποιησας 25] כז και ) 12315 : εὖ ποιησας 
Α [ סוג τὰ ἔνν | αγαθα] + παντα εν χειρι σου ἐποιησας τα 6 
 - και 15--0609 % | ευδοסמג |  | μετα] εν )% | «σραηλ] 07 Αה

κησαι Β] ηυδοκησεν Ὦ : εὐδοκησεν 4185 6[| 00005: 06/04 
4: 2ίαεμέξ ἘΞ | ἐπ᾿ [םטדסופ τῥεῦ γος 1< | επΊ εν ,\* 4 | 
αυτοι:Ἷ αὐτοὺς ἢν | ο 0605[ 400 4/" | γινου] σὺ :תג 65 ἐπ 3: 
ἐ: νης 12 | παρα---κυριω] αῤπαῖ 22077 ))007701 700477 34.}.) ογρεγεῖ- 
2οίσείενε 15 | παρα] קז τω 8": סמו צץ | τω---χρονον} 0 
παντοκράτορος זמ | סומ τω ἔ | κυριω] θῶ Νάρρϑο: καὶ צץ: (סתו 
71) | χρονονἾ χρονων ל: סזמ ἂρ | סומ καὶ 29---Ύενοιτο )71(86 | 
εἰπενρ͵ εἰπὸν Ὁ: ἐρεῖ ν | γενοιτοῖ + γενοιτο ) חו 073 85] 

11 εἐλαφυρευσεν---παρεμβοληνἹ 20/16 0070 לס 8 
ἘΣ | ελαφυρευσεν [5\/13]םז ἐλαφυρωσεν Ὁ: ελαφυρισεν Νρ: 
ἐλαφυρασεν וג : ἐλαφυραγωγησεν ]% : ἐλαφυρησεν 161| | סמ πας 

 [ ₪60 | τὴק": סות  ἡμέραςקז [51660 | εΦ]א|תגא₪1/5(6
τὴν 0: סמ קמ | «ουδηθ 6/ומוז | ολοφερνους 5" | πάντα 1%-- 
σκευασματαὶ | סול αγγεπέιηε σέ 22010077 εἰ αῤῥαγαίεενι 112 | παντα 

  15] σέρνει αγφερίμηε εἰ 2001/00/1/0 εἰ 1" | πάνταןי--דבעדב
τα 15] τ τῷ | סזמ) πάντα "ו 71) | αργυρωματα “αὐτου Ν ΔΕ 

 οπὶ καὶ 49--αὐτοῦυ ] | κλινα9] σκηνας | ( 71ו" ὁπ τὰν) | קפל
  ἂρ | τὰ 15--αὐτοῦῇ 06 ₪06 αὖ 0שסזטם--"   καὶמ ]| סח
 --- τὰ 29סזה |  3670010707 εἰμς (Ὁסילוק  εἴוו 010

πᾶαγτα 3" % | τὰ 157 קז παντα [| | οπὶ סגאוא--ז₪ 39 מו | 
σλκια] ολέκια Ν᾿ | και δ"---σκευασματα] τα ἃ | κατασκευασματα 
Αϑκε | סומ καὶ 75 --αὐτῶν τῇ | αὐτη] αὐτα ϑάρρο: 70/00/04: 

 : ]9" | ἐπέθηκεν} ἐθηκεν 5. | τὴν ἡμιονονἾ τὴν ἡμίονα ἀρסות
ταν ἡμίονου )% 0" 5 1 ὁπὶ αὐτὴν 19 θλπ5 | סמ καὶ 89-- 
αὐτῶν > | ται 15] קז ἐπὶ ἃ | ἐσωρευσαν τ" (υἱ4) | αὐτα] :]טז 

  δ΄ | ἐσ αὐτων] μετ αὐτων Δαν; τίνι 1: 400006 Ὧνסח
12,18 ἡρετε טו 8 
12. συνεῦραμεν πασα γυνὴ] συνηχθησαν סא τῇ : 07 

 - | συνεשכה  (ΠΛ: συνηχϑὴ πάσα συναγωγὴ νιωνקוו ו
δραμενἾ ἐνεῦραμεν ὦ: 1 αὐ יו ὮΜ | ἰσραηλ)] סוה יי : + αὐ δα» 
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 ז 6

ΧΥΙ 9 ἸΟΥΔΕΙΘ 

)3( .:. “ὅτι θεὸς συντρίβων πολέμους Κύριος, 
6( 9 ὅτι εἰς παρεμβολὰς αὐτοῦ ἐν μέσῳ λαοῦ ἐξείλατό με ἐκ χειρὸς καταδιωκόντων με. 

3 ϑ83 ἦλθεν ᾿Ασσοὺρ ἐξ ὀρέων ἀπὸ βορρᾶ, (9) 
ἦλθεν ἐν μυριάσι δυνάμεων αὐτοῦ, 

ὧν τὸ πλῆθος αὐτῶν ἐνέφραξεν χειμάρρους, 
καὶ ἡ ἵππος αὐτῶν ἐκάλυψεν βουνούς. 

(6) 4 4εἶπεν ἐμπρήσειν τὰ ὄρη μου, 

καὶ τοὺς νεανίσκους μου ἀνελεῖν ῥομφαίᾳ, 
καὶ τὰ θηλάζοντά μου θήσειν εἰς ἔδαφος, 

καὶ τὰ νήπιά μου δώσειν εἰς προνομήν, 

ς Κύριος Παντοκράτωρ ἠθέτησεν αὐτοὺς ἐν χειρὶ θηλείας. 
6 δοὺ γὰρ ὑπέπεσεν ὁ δυνατὸς αὐτῶν ὑπὸ νεανίσκων, 

καὶ τὰς παρθένους σκυλεῦσαι. 

() 
(8) 

οὐδὲ υἱοὶ Τιτάνων ἐπάταξαν αὐτόν, Ἷ 
οὐδὲ ὑψηλοὶ γέγαντες ἐπέθεντο 0070 

ἀλλὰ Ἰουδεὶθ θυγάτηρ Μεραρεί:" 
ἐν κάλλει προσώπου αὐτῆς παρέλυσεν αὐτόν. 

Τ7ἐξεδύσατο γὰρ στολὴν χηρεύσεως αὐτῆς εἰς ὕψος τῶν πονούντων ἐν Ἰσραήλ,ל  
ἠλείψατο τὸ πρόσωπον αὐτῆς ἐν μυρισμῷ,וזו  

(9) 
(ιο) 

8 ϑκαὶ ἐδήσατο τὰς τρίχας αὐτῆς ἐν μίτρᾳ, 

“καὶ ἔλαβεν στολὴν λινῆν εἰς ἀπάτην αὐτοῦ. 
9 τὸ σανδάλιον αὐτῆς ἥρπασεν ὀφθαλμὸν αὐτοῦ, 

5 θηλια Α 
7 ἡλιψατο ,\5%% 

ενπρησειν 5 

 ,/\ א 50 -מנ קץ עו (07) 3315

οἱ ἐγασέαἐξ 12 | αὐτον 130" |1: לע007027 2770000  ἡθελησενף06דףש6ש]  
δέטדיסטפ 1: -  κατησχυναכ% 5 : +  θηλεια9} + κατησχυνεν αὐτοὺς 

 6070/0611 שללו 31 : :Ὁ ΟΡ μα“ שלל 1
6 ὑπεπεσεν ΒΑ] ἐπέπεσεν ἃ: 67606 ΝΆ /000ע6]] : 0ש 3, | 
 ו | סמו 06 | ὑπο} εκ ἔκ | νεανισκων} ΡΥ τῶν]]זץש  αὐτῶνסתג

οὐδὲ [19--שטזסש 19 % | זוזשששש τι 5טק ]ומ τ: 2αΐλαν 3%: 
γιγαντων 061: סמ 31," | ἐπαταξεν ὁ | םטדסש 19[ 2/5 3% | 
υψηλοι---αὐτω] 0/0 φίραρέΐεηε 105907021 20701 εἰς 2 | γιγαντες] 
ες [80ק 188 ,47 | שטזש αὐτὸν מג[ | ιουδηθ εἴτηνν | οὔ θυγατηρ 

μεραρει τὰ | μεραρει] μεραρὴ 6: μεραρειμ ὁ: μαραρει 5 | סב 
εν % | חקסששחש ἃ | οὔ αὐτης 58 | סתג παρελυσεν---(7) 
αὐτης 29 5* | παρελυσεν παρελυσαν 0* : 0200/0/0400/ 1 

 7--9 סמ %
  πὶ | στολὴν] τὰסמו ץ εξεδυσατο---ἰσραὴλ 71) | 6(סזג 7'

ἐματια ἔ: 000/א 42 1 χηρευσεωΞ} ןכז της ἴ | סו 609-0000 τὰ | 
εἰς--πονουντων} ἀπὸ עסטע των ἂρ: 1% /0202141/6/00006 000075 1, | 
τῶν πονουντων] των πόνων 25(טו6): 0/0/79 1/" | סות) εν 1 

 : " και 5קצ [ τὸ .4\*\ | εν 29סו |  Αו [1 4/5 | ἰσραηλ](06א
 מץ  0," | μυρωסזמ
  εδησατοסומ |  καὶ τὸ 1/285סמג | ( καὶ 19--- μίτρα 71(סמה 8

τας ווג[ | εδησατο] ανεδήσατο 592 : 66066 ] | τας τριχαΞ5] τους 
βοστρυχοὺυς 185: 0120077005 31/" | εν ווד כס 2% 2720 δέ לול 
ἐρεῤοσμῖξ οὐδὲ 2" | סב εν + | μιτρα] μιτραις הזה : μιτρω [ | 
ἐλαβεν] εβαλε τὰ | στολὴν] ΡΥ τὴν ) | λινὴν] δινὴν ἢ : "ΟΦ, 
3.2: σαν 1/9: סזג ] | αἀπατην] ἀπαντὴν Αἰ (υἱ4): απατησιντ: 
ἀπαντησιν + 

 | / σανδαλιον] 20/00/26 4דס |  τὸ 15---αὐτου 19 )71( 1/5סת 9
 | γαῤμεγμηέ = 4/2 [ Νάρῃρ | ηἡρπασεν(שו0): סת καὶ 6 ] 19דס

ΕΣ 

4 εμπρησεινἾ εμπρησιν Α: 

81 

(1) 

3 οραιων Α | μυριασιν Α | χιμαρρους Β"5 

6 μεραρι 

2 οὐχ ἰοΐαπι ססתוזתה ἀρ | οτι 19[ σὺ εἰ 1%1,"5 | 0605[ כז 0 
 סומ : κε ἔκ : δες 3/8כז 0 (% | אטק(ספ] [6 | συντριβων](406זץ

 -- 074 29ומ | %  οτι 29--6 29סות | {1 : -+ 720000079 65 11// ΞΕ]66וא
 : 0001 85(-ל45 31/") 31": קו  | οτι 605[ 7% 20701גשסט דה
 |  ₪5 | εἰ5] 0609 ]: ἀπέστειλε τας 000 | παρεμβολην ) 25סמו 0ז6

  5: τοῦכז דסש [ εν --6 2% 71) | λαου(סתב |  αὐτου )3/"55סמו
λαου σου )1/955: παρεμβολων νιων (λ Ὁ | εξειλατο [13ןז 
εξελευσεσθαι 8" : εξέλεσθαι (ןכז דסש) 5%%כ1 605 : ἐξείλετο Ν τε]]} : 
μέ εγίῥία! 315: πὲ οὔμεεγες 1/5 | εκ χειροΞ] δ νιαρεέδης 4 | [א> 
εως 5* | καταδιωκοντων}] ΡΥ των 206]|ממוא : διωκοντὼν Υ | οπὶ 
₪6 29% 

8 ἀσοὺρ מ | סמו[ ἀπὸ 00100507 | βορραν | | εν μυριασι] ἐπ 
  νεία 1/9 | δυνάμεων 1301[ δυναμεως ΑΝ5למ :60312 71170005
 |  ὡν---χειμαρρους ἀρסוג | ( ων---βουνοὺυς 71(סממ | 048 611

 [ )518/9 | ἐνεφραξενזמ: סות αὐτου ]5 19*צ | שטזשש  ὡςשע]

ἐνεφριξε 1: εφραξε מוח![506 : σεεμῤαμίέ 3," | χειμαρρου5] 
ἐογγορεέδς 000/95 30/5 | ἢ ἱπποϑ] ἐφιὲ 0735 | סו  6)%[ט  ἐππος] 

  ) | αὐτῶν 29] αὐτου Καὶ | εκαλυψαν ΚΞ(ח שש : ΚΥוחד(
4 (οπὶ 6/ח6ש] קז | )0(טתג 60תמזמה 71+ καὶ תג | εμπρησειν] 

εμπρήσει τὰ: ἐμπρησαι ἂρ: ἐμπρησον Ν: ἐνιῤίεες ῥεγάεγε 36} 
 1(135ם]  0/01/85 | ἀνελεὶ τὰ | ρομῴφαιαסזממ  Β] ορια ΑΝΘסקי

ΡΥ εν ΑΝ סתב | [[ע6 καὶ 429--אש 39 3:5 | θηλαζοντα] ] εχ ססזצ 
 0ףש6ש] | 06 θησειν---μου 49 8/9]]א5 | סמו  μου 39סמו | 008
θησεις [: δωσειν ] | סתג μου δωσειν ] | δωσειν] 806  ,\תו : 
θησειν 061: (סומ 44) | - תפתנ] + וסט ΑΝΘ 1611 8 | 
σκυλευσαι] ἐγ: εαῤέϊεέίαίενι 11," 

5 κυριος] קז καὶ אמש : Κείς εχ :)(0ססזצ טו + 0/0 9: 

+0 0% Ὁ | παντοκρατωρ] קז 0 5: παντοκρατορ 0]*)₪10(% | 

 527. טסז 11: 1



ΙΟΥΔΕΙ͂Θ אטפ 

καὶ τὸ κάλλος αὐτῆς ἠχμαλώτισεν ψυχὴν αὐτοῦ. 
διῆλθεν ὁ ἀκινάκης τὸν τράχηλον αὐτοῦ. 

τοξφριξαν Πέρσαι τὴν τόλμαν αὐτῆς, 
καὶ Μῆδοι τὸ θράσος αὐτῆς ἐρράχθησαν. 

117076 ἠλάλαξαν οἱ ταπεινοί μου, 
καὶ ἐφοβήθησαν οἱ ἀσθενοῦντές μου καὶ ἐπτοήθησαν" 
ὕψωσαν τὴν φωνὴν αὐτῶν καὶ ἀνετράπησαν. 

4 , ΄ , / 
 עד,  κορασίων κατεκεντήησανעוסו

2 / καὶ ὡς παῖδας αὐτομολούντων ἐτίτρωσκον" 
4 

ἀπώλοντο ἐκ παρατάξεως κυρίου μου. 

τιϑὑμνήσω τῷ θεῷ μου ὕμνον καινόν. 
αθ Κύριε, μέγας εἶ καὶ ἔνδοξος, 

θαυμαστὸς ἐν ἰσχύι, ἀνυπέρβλητος. 
τά σοὶ δουλευσάτω πᾶσα ἡ κτίσις σου" 

ὅτι εἶπας, καὶ ἐγενήθησαν" 
ἀπέστειϊλας τὸ πνεῦμά σου, 

καὶ ὠκοδόμησεν" καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἀντιστήσεται τῇ φωνῇ σου. 

(ω)גס  

εἰ ΤΠ) 

ι2 (μ) 

 ב )3(
(16) 

4 (7) 

ι8. (ι8) 1500 γὰρ ἐκ θεμελίων σὺν ὕδασιν σαλευθήσεται, 
πέτραι δ᾽ ἀπὸ προσώπου σου ὡς κηρὸς τακήσονται" 

(19). 

13 ἰσχυει "5 29 ]גל οἱ11 סוג  

(9) ἔτι δὲ τοῖς φοβουμένοις σε, 
σὺ εὐιλατεύεις αὐτοῖς. 

9. ἀκινακις 4 
15 ὃ] δε Α5-. | εὐυειλατευεις Β" 

13 υμνησω---καινον} ἰαμααδο ἰαμάε πόα 3 | υμνησω] 
(υμνησαν 71): ἀγηερμηι 0800005 11< | τω 06₪ μου] τω אש μου 

   υμνοὺυςת  μοὺטזצנ זש אש ,\06]]גוש : 020 09/20 32: סות
καινοὺς ]% | [טקשסץ 0 εχ ₪ ὁ | καινον] καὶ (0ונו)סועסש 32]06 : 
+ 00/7/6700 0704700 38 | κυριε] )כסף εἰ τῇ : κξ ἂρ : αδωναι א 1% : 
 סת |  3, μη: +/% 8סה [ +0 0% μου Ὁ | εἰיי: 007000706 400004
6760609 τὰ | θαυμαστος---(1 5( τακησονται] θαυμαστα τα εργα σου 
οτι τοὺς 660005 σου ἠφανησας τὰ | 000000703[ זז και {Κ]: 
εἰ 1040060010 3/" | ἰσχυι] μεγαλοπρεπεια (-λο- ἱπὶ זמ[ δ) Ὁ | סו 
ανυπερβλητος---Ἕ(14) εγενηθησαν ἂρ | ανυπερβλητος] כז καὶ 
μιῇ σίρε και ανυπέρβατος εν ἰσχυει Ὀ: δέ ἐγεέ ו 

14 (οπὶ σοι---σοῦ 1" 71) | δουλευσατω] δουλευσατωσαν Ν: 
δουλευουσι ] | סות σοὺ 1% ק%53/" | 6.05 פטק זאפ 78 | εγενη- 
θησαν} εγεννηθησαν δὴ: εγενηθὴ ΚΞ: | סחו απεστειλας---(16) 
παντὸς % | סמו απεστειλας---ὠωκοδομησεν ἴ  ἀπεστειλας] כז καὶ 

 ; επεστρεψας 5.  ὠκοδομησεν ὠκοδομηθησαν 513038אאא:
γεμομαία 50701 3!" | ἀαντιστησεται---σοὺ 39] 007076 007000700 

ἐμάν γαεία ὯΔ | τὴς שש ἀΐᾳρ 
15 οπὶ γαρ 130" | σὺν ὑδασιν σαλευθησεται] σαλευθησεται 

συν υδασι 82/(ןכצ זג 1 111}: σαλευθήσονται σὺν υδασι Ὁ΄ : 0100002080 
 | ]גז  1( | υδασινἹ υδατιל  : (σαλευθησονταιריי " (αψιία 31ול קא

σαλευθήσεται] ΡΥ ἐσαλευθησαν 5 * : σαλευθησονται וא[ 
εσαλευθησαν 5%* | πέτρα 5* | 8[ סות 0"5ק | סומ σου Ὁ] 
κηρο9} πυρὸς + | τακήσεται גגצ | (סזה 67(--סטזסוצ 71( | ו\ δὲ 
700[ τοῖς δὲ τηϑελ(υἱ 4) | 6זו ΒΑϑυα] ἐν ὈΓ; ἐπὶ Ν 16[| 5 | τοις 
 - σὺ ]]1/'" | ευιϊλατευεις] ευιλαצץ | סשצ צץ | סזמ 1608
τευσεις Α(ευει-)Ὀο 4 (ש 1ח6671))[טוע βέλη; 6עו)\ דש γ᾽ ιλα- 
ὍΝ Ν; εἰλατευσεις ((ιλ- 85.9.8) ₪+ | [0טזסש αὐτοὺς 1: οπὶ 
Ὁ 

ἘΞ, π 5.א 55-זה קזפונץוא  \. 

σῴθαλμους קח ק504/5 | סח καὶ )3/ | ηχμαλωτισεν 5 
ξϑυν] ηχμαλωτησεν הכז[ : αἰχμαλωτευσεν Ὁ: ἠχμαλωτευσεν Ν 
τεῖ! : γαῤμίέ 00/23 αῤίανίξ σε αὐ 3" | ψυχὴν] ΡΥ τὴν 0605 | 
οἵὴ διηλθεν---αὐτου 35 8/5 | διηλθεν] αγιεριίαιί 1/2 | οἵα ο Αα | 
τον τραχηλο» εαῤιί ἘΞ.) : οἵαὰ τὸν ν | שטדסט 35[ סט 6% ססזז ἃ 

10 εφριξαν]ῦ קז καὶ ₪ τὴν τολμα»Ἱ] τὴν τολμὴην :כג 
ἐσπσίαν αι 1 | οἵὰ και--ερραχθησαν 3/9 | μηδοι] μηδαιοι 
(σι εχ αι): δημοι τὰ | [;0ק₪05 13/\ 56( םוג θαρσος Ν τε}] | ἐρρα- 
χϑησαν Β5" 3] και ἐταραχθησαν 0008: סוג %: ἑταραχθησαν 

  Ἐ{(υϊ4): δωσόαψα φερε ἐξέγις ογερεία εαείγα “4:57 ΒΡתא < = ז6||
11,12 οἱ % 
11 τοτεῖ εἰ 1/2 | ηλαλαξαν---επτοηθησαν} και εβοησαν και 

επτοηθησαν εἐβοησαν οἱ ταπεινοῖ μου και οἱ ἀσθενουντες μου ἂρ: 

₪ τάπείνοι μου ἐβοησαν τὰ  ηλαλαξαν] ηλαξαν ἢ: ηλλαξαν 
ἣν | סות μον καὶ εφοβηθησαν 1/" | סזה) καὶ 15---ανετραπησαν 
71) | εφοβηθησαν ΒΑΒαν] εἐβοησαν Ν 61! "55. | סומ οἱ 29 

  | μουν 1τ5--αγεγραπησαν] 47 «ἐἱ εἴ 2307070000 πθεδלקה
“μὦ εἴ ἐσμπεμεγ τε 71470 12 | οἵα μου και 15 )11/" | ἑπτοηθησα»] 
ἐπτοησαν 5': ἐποιήθησαν ]: ἡττηθησαν ΝΌΝΥ | νψωσανἹ כז 
καὶ τοῦδ : καὶ ἤκουσαν ἂρ | τὴν φωνην} φωνας τὴ : סזה τὴν :ל 
τὴν ψυχὴν ] | αὐτων] αὐτου 5" [| סזג καὶ ἀνετραπησαν τῇ | 
ἀνεγραπησαν ἐνετράπησαν 1 16קוכזפ) : ἐτράπησαν οἱ 600004 μου Ὁ 

12. νιοι κορασιων τἰεμί ῥεείίας 35. | υἱοιἿ ὡς νἱου: ]: σίεμέ 
Αμέμε ἘΜΟῚ κατεκεντησαν} εξεκεντησαν |(: ἐκεντῆσαν זה | סומ 
καὶ ἢ | παιδεν Α | αὐτομολουντωνἾ αὐτομολουντας 0): -א/. 
“ἴσα ὮΡ: 0] הלוס 1" | דוזקשטאסש 13]ותג] + טזסטו 5 
τεῦ! עי" 5 1 (סזמ ἀπωλοντο---μου 71) | απωλοντοῇ כז εἰ :עי 
δεν | ἐκ παραταξεωνῇ קז ων (85: ῥγαεῥαγαίίομον Μη ἐμ 
γαεῖίο α Μιείε ἘΣ 1 κυριον μου] οονεένμί 2 εἰ לוט 36. | 
κυριου] 1 00 1466 νη: {τον 00 ] | סוזה μου ₪ 
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τό τόὅτι μικρὸν πᾶσα θυσία εἰς ὀσμὴν εὐωδίας, 
καὶ ἐλάχιστον πᾶν στέαρ εἰς ὁλοκαύτωμά σοι" 
ὁ δὲ φοβούμενος τὸν κύριον μέγας διὰ παντός. 

 " 17 17 οὐαὶ "ἔθνεσιν ἐπανισταμένοις τῷ γένει μου(ג0)
Κύριος Παντοκράτωρ ἐκδικήσει αὐτοὺς ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, 

(1) (21) δοῦναι πῦρ καὶ σκώληκας εἰς σάρκας αὐτῶν, 

καὶ κλαύσονται ἐν αἰσθήσει ἕως αἰῶνος. 
)22( 8 18'006 δὲ ἤλθοσαν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, προσεκύνησαν τῷ θεῷ, καὶ ἡνίκα ἐκαθαρίσθη ὁ λαός, 
(13) το ἀνήνεγκαν τὰ ὁλοκαυτώματα αὐτῶν καὶ τὰ ἑκούσια αὐτῶν καὶ τὰ δόματα. "9 καὶ ἀνέθηκεν 

ἸἸουδεὶθ πάντα τὰ σκεύη ᾿Ολοφέρνου ὅσα ἔδωκεν ὁ λαὸς αὐτῇ, καὶ τὸ κωνώπιον ὃ ἔλαβεν 
(4) “0 ἑαυτῇ ἐκ τοῦ κοιτῶνος αὐτοῦ εἰς ἀνάθημα τῷ θεῷ ἔδωκεν. “9 καὶ ἦν ὁ λαὸς εὐφραινόμενος 

ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ κατὰ πρόσωπον τῶν ἁγίων ἐπὶ μῆνας τρεῖς, καὶ ᾿Ιουδεὶθ μετ᾽ αὐτῶν 
Ξι Μετὰ δὲ τὰς ἡμέρας ταύτας ἀνέζευξεν ἕκαστος εἰς τὴν κληρονομίαν (1:5) - 31 κατέμενεν. 

αὐτοῦ, καὶ ᾿Ιουδεὶθ ἀπῆλθεν εἰς Βαιτυλουὰ καὶ κατέμεινεν ἐπὶ τῆς ὑπάρξεως αὐτῆς" καὶ 
ἐγένετο κατὰ τὸν καιρὸν αὐτῆς ἔνδοξος ἐν πάσῃ τῇ γῆ. “2 καὶ πολλοὶ ἐπεθύμησαν αὐτήν,(ב6) 2:  
καὶ οὐκ ἔγνω ἀνὴρ αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, ἀφ᾽ ἧς ἡμέρας ἀπέθανεν 
Μανασσῆς ὁ ἀνὴρ αὐτῆς καὶ προσετέθη πρὸς τὸν λαὸν αὐτοῦ. 53καὶ ἦν προβαίνουσα1( 18 ( 

εσθησει Αזך  

 ,\ א 5 -ג קצפט עו (07) 5 3/5

 19-60א6ע 2% 3/5 | 0 λαος כס( αὐτη 03/5 | οπὶ και 29---60006ש
25--εδωκεν 29 71) | εαὐτηὴ ΒΑΘ]סמג 0 ) | ) ἘΞ | κοινοπιον29  

 סמו 0050075 : απὸ [αὐτὴ 16 τὲ}}: ἦῤσα 8 | εκ 06]|ש |
αὐτου---εδωκεν 55] 42607 γε 07007//60/036070ו 0000000 1< | αὐτου]. 

αναθημα τω θεω 205) εδωκεν609 תג |  οπὶכ |  Α: αὐτῆς60עזסע  
τω 6* |5" 1611 | סמ  αγαθεμα ΑΝ0/6006 135%%1]קצ]  | τὸ2%  

εδωκεν 29] εθηκεν Ν:ז6|] 5 |  ΑΒאש  στ:3א4קמ5] כז אש  θεω 
 סמ 6 .

 20 <טשקטועסן6ע05] כס( ἐερουσαλημ 200: (2א/08: 12: סה
καὶ 29---κατεμενενסתג  | ] ἐπὶ10(4140מק8ט | סתג . εν] εἰς25 |  

κατέμεινενות :  ιουδηθ εἴτηνν | κατεμενεν ΒΌΓΚ] καμεινε3/5 |  
ΑΝΒ 611 8 

21 {(μετα---ταυτα5] εἰτα 71) | μετα δε και μετα )% | δε--- 
ανεζευξεν] ἐϊίος 000/0ל0 0003 00041 1> | סות δὲ 6 | τὰς ἡμερας 

  5%מג | [ ταυτας /\3//" | τας 015 50 ἃ | ανεζευξαν 5.35כספו(
Α | εἰς τὴν κληρονομιαν} εν τη κληρονομία 1: εἰς τὰ σκηνωματα 

{κ᾿ 3 (υἱ4) [αὐτοῦ] εαυὐτου ,\05 [ιουδηθ εἴτηνν | ἀπηλθεν] 
+ εις τὸν οἰκον αὐτῆς 5. | εἰς 29[ εν Ν | βαιτυλουα] βετυλονα 
Νίυ τὸ 6א 0011)(טוש : βατυλωα Κι: βαιτουλονα 51: βετουλονα 
06[1: βαιτηλονα ἃ: βαιτουλεια Ὁ: 20/0/00 1" | סת καὶ 
κατεμεινεν 1/5 | ἐπι της ὑπαρξεω:}] εἰς τὴν ὑπαρξιν τὰ: 
ἐρ γὲ γαηφεῖδαγέ 112: ἐτε ῥοσεοοείργος 3610: ἐπι της ἐπαλξεως ν᾿ 
οἱ καὶ 30---αὐτὴς 29 ἢ | סמג κατα---ενδοξος ) [ κατα---αὐτης 29] 

 |  τὸν 061ג | סמ  | κατα] εἰςסזג (7ז) ενδοξος 0: 0128קס(
πασὴ τὴ γὙη] πασι Ὦ 

  | ανὴρ 15ץ  και 19---αὐτὴν 19 71) | αὐτὴν 19] αὐτηφ(סזג 22
Ροβὲ αὑτὴν 29 00₪(1]מקו51/" | (סמג[ της--Ἴμερας 259 2306) | 
ζωη5] χηρευσεως זה | סוג αφ---αὐτου τὴ | ₪00 דפ ἡμερα5] ἐχ φηο 
 : αὐτῆς 29 1%ספ( [06 | μανασσης]]א  29] ὡραςףש6קשצ | 3
μανασση 600 | και [35--סטדסט εἰ λονεείΐον 1/0/00 00/0 02 5 
φμαρε ὁγαΐ 1/9: 55סב 0(ק | προσετιθει 6 

28 ην---σφοδρα] 2700007006 קלסי εἴαγα γαεία ἐτέ 35 | דש 
προβαινουσα)] προβαινουσα שש /06]]וגטיע : προβαινουσα 660 
16: 2γοεεραερις βεδαΐ 3" | סזח προβαινουσα μεγαλη 000000 ₪ | 

11-12 

16 μεικρον 5 

 )16, 17 סוג 71(
16 μικρονἣ 0 εχ ש ἢ: μικρα :צ +060 ₪: ἕκαὶ μεγα σὺ 

ἐποιήσας Ὁ | εὐωδιας] 2000//1/0//: μας 11< | ελαχιστον---σοι 
παν στεαρ εἰς ολοκαυτωμα ὡς ελαχιστα Ὁ | ελαχιστον] ΡΥ εἰς ἔ: 
ἐμ לקלל 65 15 | οὐὰ παν )* | סה εἰς ὁλοκαυτωμα σοι 4," | 
ολοκαυτωμα] ολοκαυτωσιν (υ 6% ρ πι3) ἔπι : ὁλοκαρπωμα 5 | σοι] 
σου 15קפ ₪: סמו (וה!(1א066₪ | μεγα9}] ἐπαρ αὐτω {3))6: 
 ", 1טול 0006 071

17 ουαι] )סשה ₪: + 66 Καὶ | εθνεσιν επανισταμενοις} εθνει 
παρανομὼ επανιστάμενω ]: εθνη παρανομα επανισταμενα Κ: 

φερε ἐπσγρορέΐ 36 11/55 | επανισταμενοι5] εἐπανιστανο- 
μένοις ΑΘ: επανισταμένος Τὴ : επίστανομενοις 0008: εφιστα- 
μενοι ץ | סמ τω ]% | μου] σου ν | κυριο57 קז καὶ τὰ: 6 ₪ | 
παντοκρατωρ] παντοκρατορ δάκραῃ : παν τὸ κρατος Ὀ΄ [εκδικησει--- 

 - εκδικα αὐτοὺς εν ἡμέρα κρισεως εκδικησει αὐτοὺς )+ επιאקוש605]
σκεψεται αὐτοὺς )55( {κ 86 : + μεεέξαδίξ ἐος 15 | εκδικησεις ἃ | 

  σ εχ ν 2* : {(θλιψεως 52): ++ εξאקוש6ש αὐτοὺς /" | [5סמו
11/05 0430107001 21/02 3" | οὐὰ δουναι---αίωνος נב | δουναι] αἷα 
  4,9 | ὁπ εἰς σαρκας 5 | καιא | καὶ 15] /0/0חטק טופ 50ע צץ | 3%
,ο.--αἰσθησει] εἰ 07001007" μὲ 0 θα: τς 00 
2070/7070 12 | κλαυσονται] καυθησονται 5 

18 ₪5 δεῖ και 6ך6/6זס ὡς Κϑό : 6/ ῥοτίφεα»» 312 : οἱ 4/4)" | 
ἤλθοσαν ΒΑΘ] απηλθοσαν ΝΙΝ: εἰσηλθοσαν זמ : εἰσηλθον 

 - εἰς /" [προσεע6]| | סמג 0 : λθαν οἱ: ηλθὲν 635: ηλθον]קוא
κυνησαν προσεκυνησεν % : προσεκυνὴ Ὁ | θεω] אש ]קפוא 55 | 
και ἡνικα] ἡνίκα 86 Ὀ'άρτηρϑ : לוס 00/00 31 | εκαθερισθη ΑΝ] 
 -ανη [ ανηνεγκαν---δοματα 1 | ανηνεγκανסמג |  ολος 2ג\₪05] 0
γεγκεν :ותז)[ καὶ ἡνεγκαν 51/95 | דס ολοκαυτωμα 51% | 
αὐτῶν 15[ εἰρ»εἰηο 32 : סזח צץ: +דש אש Κα | סתה καὶ γ9---δοματα 
4/5 | εκουσια] ακουσια 6: ποία 024< | סתג αὐτων 29 )71(4/* | 
και דס δοματα] εἰ 30/08/20 σα 112: סזה % | δοματα] + αὐτων 
ΑΝίδογμ- * וגג0) קת 

19 οἵκ καὶ 19% | ἀνεθηκεν} ανεβηκεν 1) : εθηκεν ₪ : ἡνεγκεν 

  0סוזה | 060  ολοφερνους 5םוא  εἰεαϊέ 4 | ιουδηθטק :1%
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2 μεγάλη σφόδρα, (38. καὶ ἐγήρασεν ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς ἔτη ἑκατὸν πέντε, καὶ 
ἀφῆκεν τὴν ἅβραν αὐτῆς ἐλευθέραν. καὶ ἀπέθανεν εἰς Βαιτυλουά, καὶ ἔθαψαν αὐτὴν ἐν 

)39( τῷ σπηλαίῳ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς Μανασσῆ. 3+8₪( ἐπένθησεν αὐτὴν οἶκος Ἰσραὴλ ἡμέρας 4 
ἑπτά. καὶ διεῖλεν τὰ ὑπάρχοντα αὐτῆς πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν αὐτὴν πᾶσι τοῖς ἔγγιστα 

(30) Μανασσῆ τοῦ ἀνδρὸς αὐτῆς καὶ τοῖς ἔγγιστα τοῦ γένους αὐτῆς. “5καὶ οὐκ ἦν ἔτι ὁ 25 

ἐκφοβῶν τοὺς υἱοὺς Ἰσραὴλ ἐν ταῖς ἡμέραις ᾿Ιουδεὶθ καὶ μετὰ τὸ ἀποθανεῖν αὐτὴν ἡμέρας 
πολλάς. ἀμήν. 

24 πασιν 5 

αὐτὴν 45 ₪ | πασι [דסופ και πᾶσι 6 | סתב μανασση---εγγιστα 
 [3% 3% ₪ τοις 29] του Ὁ | αὐτῆς 39--0עזֶמ  καὶסוג | 5 2%
 *\  985טק 5

 טוסשפ] קז  ἃ | τοὺςסע (ט10)  εχש [« 0 Ν | εκφοβωνסמ 25
αὐτὴν ἡ :דת {τοις υἱοις 71): τὸν Υϑδ | סב εν )*3%/" | ἡμεραις} 
Ἔεκειναις Ὀ΄: :0700/0א+ (86: - μείέαςε 31 | ιουδειθ}] ιουδηθ 
6): αὐτῆς τὴ : סמג Ὁ | μετα---αυτην] εν τω θανατω αὐτης τὴ | 
πολλαΞ] πλειοὺς ἔκ | ἀμὴν ΒΡ(αμη סב [(*'6א ססצצ כ ΑΝΘ τοὶ] 
5 

ΘΈΡΟΣ 40086.0 13/456[190 | 00ע6ַמ) πληρης 1 | τέλος ιουδηθ 
 | ץ 6 | τέλος βιβλίου 4000600 τ | τέλος σὺν θῶ και της 000800לש

7200 10/0078 (Ὁ | -07א? Πδεν 10007 3. πὶ 

84 

ΑΝ 55 -τηρεξανν τ 6 3/5 5 

εγήηρασενἾ εἐγενετο τὰ | οὔ εν Α | ανδρος] πῇς Ὁ | סוג ετη--- 
μανασση ἴ | ετη [125מםז ἐτων Νάρτηρβ: ροβὶ 6ח6עד Α τεὶ]: 
Ἔσρερς τείας 4, | και 35---ελευθεραν +ןכספ (24) αὐτῆς 39 31555 | 
αβραν} δουλην τὰ | εἰ5] εν 107 קפץ | βαιτυλουα] βετυλουα 

 : : βατυλωα % : βαιτουλουα ὅτ: βετουλουα 06[1: βαιτηλουα Ὁתא
βαιτουλεια Ὁ: βείλεϊα 32% | εθαψα»---σπηλαιω] τεῤτία 0 
ἐπ 2הוקמאלהקחע 5 | εθαψαν αὐτὴν )ספ μανασση | | εν τω 
στηλαιω) μετα דג | τοῦ 25--μαγασσὴ) ἐπ (129000536 000 0 

 / μαγασση 3סזמ | =/3%
24 ἐπενθησαν קה501/" | 0605] קז\ πᾶς 0 %: קז πὰς 

 א |  επι 5כז [ 0 50: οηειες 8/5 | ἡμέραςקז :6/2545
διεῖλεν] διεῖλε 86 [א | חקס--ך6ץסש τοὺς συγγενεὶς τὴ | סב 
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) 6741 3 

1 5* 313 005 λόγων Τωβεὶτ τοῦ Τωβιὴλ τοῦ ᾿Ανανιὴλ τοῦ ᾿Αδουὴλ τοῦ Γαβαήλ, ἐκ τοῦ σπέρ- 8 
3 ματος ᾿Ασιήλ, ἐκ τῆς φυλῆς Νεφθαλείμ, “ὃς ἡἠχμαλωτεύθη ἐν ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου τοῦ βασιλέως 

᾿Ασσυρίων ἐκ Θίσβης, ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιὼς τῆς Νεφθαλεὶμ ἐν τῇ Γαλειλαίᾳ ὑπεράνω ᾿Ασήρ. 
3 3 Ἐγὼ Τωβεὶτ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ δικαιοσύνῃ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. καὶ 

ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει τοῖς προπορευθεῖσιν μετ᾽ ἐμοῦ εἰς 
+ χώραν ᾿Ασσυρίων εἰς Νινευή. 4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν τῇ γῇ Ἰσραήλ, νεωτέρου μου ὄντος, 
πᾶσα φυλὴ τοῦ Νεφθαλεὶμ τοῦ πατρός βου ἀπέστη ἀπὸ τοῦ οἴκου Ἴεροσολύμων, τῆς ἐκλεγείσης 
ἀπὸ πασῶν τῶν φυλῶν Ἰσραὴλ. εἰς τὸ θυσιάζειν πάσας τὰς φυλάς" καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς 

5 κατασκηνώσεως τοῦ ὑψίστου καὶ ὠκοδομήθη εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος" 5 καὶ πᾶσαι αἱ 
6 φυλαὶ αἱ συναποστᾶσαι ἔθυον τῇ Βάαλ τῇ δαμάλει, καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλεὶμ τοῦ πατρός μου. ὁ κἀγὼ 

)66( μόνος (5 ἐπορευόμην πλεονάκις εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς γέγραπται παντὶ τῷ 

Ἰσραὴλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ, τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων καὶ τὰς 
 προκουρίας ἔχων" 7 καὶ ἐδίδουν αὐτὰς τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν πρὸς τὸ θυσιαστήριον 
τῶν γενημάτων" τὴν δεκάτην ἐδίδουν τοῖς υἱοῖς Λευεὶ τοῖς θεραπεύουσιν εἰς ᾿Ιερουσαλήμ, καὶ 

11 τωβιτα 2 γαλιλαια ΒΡΑ 3 τωβιτ 4 4 εκλεγισης Α | οἰκοδομηθη Α 
5 δαμαλι ΒΑ 6 τας 29] +5 1 116 Β (π᾿ Β' πιβὴ ἡ των Ὀΐβ 80% Β"; כז παντων ΒῈΡ 

 6 -קזפט-א 5%

 1מ50ז τωβειτ 13]ו | τωβιτ 106]א | τωβητ 6*ותפטטוא | 2//720 8 | ν: νιψευὴν |\: ץוע6ע 96(1*' ץ6]]
οντος ἢ | εν τὴ γη] εἰς γὴν 6: (οτι29--ושקשנ) 19] ןכספ6  βιβλος τωβιτ 15 | βιβλος τωβητ 6* | λογος τωβιτ 4 ἐν700005 % |  

μουסה  | τὴ60ש / τῇ Νείριπηρβιιν | γεωτερου]71(: סמ  θ' 0 | τωβιτ (-βητ 3) λογος και βιβλιον εἰκοστον τεταρτον 6 | τῆ γη 

1Ὅ---μου 39] του πατρος μονדה | (זסש  τωβητ του απο της φυλης νεφθαλειμ 6 45 ἔπ | πασα] πασανןכ |  [ τωβητ βιβλιον 
 ["του 19 ΒΑΝοεΙν (ἀρχὴ σὺν θῶ του δικαιοτάτου τωβιτ 1 | διαταξις θεοσεβειας νεφθαλειμ 71 סתג βραΐ) ἃ 1---2 16]ו00)

νεφθαλειμ] νεφθαλημ 6: νεφθαλι | | 60 1% 18 80 0* |דו 1 1611 |  
 | סוג חסששש קוממפו |  ἀρ(6קסשס\)\טקשש 0: \ףא [{ | ιεροσολυμωνא(ט10): (סזמ ץז)  | λογωνλογοςןכ  λογων τωβειτסמ 8(₪\ ספ 1 1

τωβειτῇ τωβητ 06₪1תמ5-ש : 790:6 ἘΞ, | τοῦ 19[ קז τω Ν | τῶν φυλων] της φυλης ג : סה των אסצא | 4606 29] כז! του 1 | 
τωβιηλ] τοβιηλ 6: βιηλ ₪5)016( : 792/68 86: αδουηλ Ν | τον | סב εἰς 19---φυλας 60 [θυσιαζειν] αγιαζειν אסטא | τὰς [4ץעג) 
25--ασιηλ] 2/00 )200007 7% 0001 ἐπ ,4500/ 85 | ανανιηλ] 4707002100: | )ספ τας βραΐ (3) 1: τας סזב) Κ) φυλακας Κο | ωὠκοδομηθη] + εν 
ἀνανὴλ ןכ : + דזסט γαβριηλ תסטא | οπὶ του ἀδουὴλ 6תז | דסש 390[ | סעד 1ז0.5(טו0) | סמ εἰς 2% (00010ם | γενεα5] ἡμέρας Ν 
ΡΥ דש סא | αδονηλ] αδαηλ ןכ : δοηλ 1% : ανυὴλ ἢ: αδονυη | : αδουι 5 סומ αὐ 29 Ν᾽ | συναποστασαι] (αποστασαι 71): συναπο- 

 | "βαλ Ν τ [ | βααλא του ] : γαβαλιηλῖ: σταλεισαι ) | εθυοντο + | τη 19ן1(טוה)  νανη Α | γαβαηλ] γαμαηλ Α : γβαηλןוז:
γαμαλιηὴλ ν: 6002761 62 | סות τοῦ 55 זתז | αἀσιηλ] קז τοῦ Ν : δαμαλει] {(μαδαλι 44): δυναμει א | סמנ 0 6 | סואספ] 0 19 6א[[ + 
 קץ [ του 4: γεφθαλημ 6: 6000 (8 | τουקז [οἷ | νεφθαλειμ ([ | νεφθαλειμתג  τῆςסמ |  05 )10( : ἀνιὴλ ν]קו ₪00
νεφθαλημ εὖ: ע600ג\ו [ του סואסע א 

2 ηυχμαλωτισθὴ τὰ | ἡμεραι5} כז ταῖς Κν | ενεμεσσαρου] Θ καγω [2061ק και 6ץש ΑΝ τε}] | πλεονάκις 605 ἰεροσολυμα] 
ἐνεμεσαρου ₪61: ἐννεμεσαρου 6: εἐνεμασσαρου ץ : νεμεσσαρου ἃ: εν ἱεροσολυμοις πολλακις ץ% | οἵη πλεονάκις 0קומ-קפטא | ιερο- 
Ανιέσραγος 070: 5000700 55 | סות τοῦ ₪ | סות ἀσσυριων σολυμα] ιλῆμ כא![60 | παντι] צ εν 1 | τω] ןז τω λαω Ν : סה 

 | )19 ₪ 2/7005 ἐογισγὲς 38)016--6שש]  | τὰς+גשש 6]\|ץא : : 770: 5: τὴ-כפטצץא  | θισβης] θιβης Αἀϊτ: θηβης 16/0%תותסא
70000 ₪: 70 (Ὁ | δεξιων] δεξια τὴ | [%09שפ] אטהוספ 6: | 0ח0ק)אטה +6/ φγίνιορερίέος 55. | סות τὰς 2% ἃ | δεκαδας ם | 
κυδιων Αἀπορβυχ: κυδιμὼν 1: κηδιὼν τὴ : κυρίως )6וא: םסמ 11ףט γενηματων] γεννημάτων 6]]*'ת : πρωτογενημάτων ἂρ | (ὁπ και 
₪: κιδιας ): {(μυδιων 71) | τη] έγγαε 07 | νεφθαλειμ] νεφθαλημε: | 2%--<אשש 71) | τας προκουριας Β] φ2γέηιέέας εκαῤγας טו 96: 
γεῴθαλι [ | סמג εν 25 ₪ | ὑπερανω] קז καὶ ג | ασηρ] ασσηρ τας πρωτοκουριας Α(-κυρ-)Ν χίο 15 εχ ου) ΤΕ]] : + 6 
ἀϊν : (αυτης 71) '7 οἵη και 15 62 | εδιδουν 19] εδιδου :סא εδιδων ν | αὐτας 

8 τωβειτ] τωβητ ἀερτηηρϑβανν : τωβειας ἢ | οδοι5] כז εν 1 | | [א[[200 αὐτοῖς :כ αὑτα ΑΝ τεῖ] | סמו αἀαρων--υιοις 2% [ | 
εἐπορευθην ץ | δικαιοσυνη Β] )6םסמ 1:ףט τὰ: δικαίοσυνας Ν'χί(-ας ἀρὼν Α | [ד קספ εἰς τὶ | θυσιαστηριον] + אש 1\קוממספטא | των--- 

  γενημάτωνסל  ἐρε τεαρεέδς δεκατὴν 19[ 000770 (εἰ αἰδεΐγιανε ῥαγέδη: (Ὁ)?א δικαιοσυνης Α ΤΕ] 25: εὐ 5/7//8₪ו τὰϑ :(0פטק
  5.1}] ΡΓ εκ πάντων 1: καιו τ ἢ | εποιησα] ἐποιήσατο εἾ(αἱ4): ἐποιουν (185 | των γενημάτων 13* (των 8סומ וסט |  (Ὁלו

  πάντωνכז : 6 Καὶקוחמספטא : סומ  6 | προπορευθεισιν Β6] πάντων των γενημάτων (γενν- 6).4106(:-1ץש  | εθνει] Ἔμουאסןאןץוא
πορευθεισι ἀρᾳΓ(αἰ ἘΞ (υἱ4}) : εἰσπορευομενοις τ: συνπορευομενοις ΒΕΡΑΝίγενν»-) 1611 | τὴν 19] קז) καὶ πρωτὴν 44): ΡΥ καὶ ΝΩ͂: 
350: συμπορευθεισιν Ν᾽ 161 | {(χωρας 236)  ἀσυριων Ν᾽ | και τὴν πρωτὴν ΚΟΥΧΈΕ : + πρωτὴν ןכוא[001 | εδιδουν 29] ἐδιδου : 
εἰς 29] εν τὶ סזה τὴ | γινενη ΒΑΝ *01[65067[ νηνευη εἴτ: γήνευι εδιδων ν τοις 39] קו αὐτοῖς ἃ | λευει] טק [15 | εἰς 

5 

1 

Ψ % % 

 ע

χουνו  

0 “Ὑδὰ 

κι συ νὰ ἢב ה יש כה הי קרו  

ΟΞ דש 

 לנ ב

 לר הש

π΄... | וול ו יי αν» αὐδὰν 

κυ σι χιρ 

ΨΥ Ψ ἘΠ Ρבו ברו בו  



17 ΤΩΒΕΙ͂Τ 

% ₪5 Β τὴν δευτέραν δεκάτην ἀπεπρατιζόμην, καὶ ἐπορευόμην καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν ἸΙεεροσολύμοις Ἷ 

καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν" δκαὶ τὴν τρίτην ἐδίδουν οἷς καθήκει, καθὼς ἐνετείλατο Δεββώρα ἡ 8 (1,8) 

μήτηρ τοῦ πατρός μου, διότι ὀρφανὸς κατελείφθην ὑπὸ τοῦ πατρός μου. 9ϑκαὶ ὅτε ἐγενόμην ο (9) 

ἀνήρ, ἔλαβον Ανναν γυναῖκα ἐκ τοῦ σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν, καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς 
Τωβίαν. το καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσθημεν εἰς Νινευή, πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους το (1τ,16) 

ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν" 1: ἐγὼ δὲ συνετήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν, "καθότι 1: (13) 

ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ μου. ᾿3καὶ ἔδωκεν ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον ב 

Ἐνεμεσσάρου, καὶ ἤμην αὐτοῦ ἀγοραστής. "᾿ἐπορευόμην εἰς τὴν Μηδίαν, καὶ παρεθέμην τ4 (6,τὴ 

Γαβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ Γαβρία ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδίας ἀργυρίου τάλαντα δέκα. 15 Καὶ ὅτε 15 (1:8) 

ἀπέθανεν ᾿Ἔνεμεσσάρ, ἐβασίλευσεν ᾿Αχηρεὶλ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ αὐτοῦ 

ἠκαταστάτησαν καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς τὴν Μηδείαν. "δ καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τό (ι9) 

Ἐνεμεσσάρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίουν τοῖς ἀδελφοῖς μου" "7 τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς τ) (40) 

πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τινα ἐκ τοῦ γένους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ 

ῥεριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευή, ἔθαπτον αὐτόν. “8 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν ᾿Αχηρεὶλ, ὁ 18 (:1) 
βασιλεύς, ὅτε ἦλθεν φεύγων ἐκ τῆς Ἰουδαίας, ἔθαψα αὐτοὺς κλέπτων" πολλοὺς γὰρ ἀπέκ- 
τεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ" καὶ ἐζητήθη ὑπὸ τοῦ βασιλέως τὰ σώματα, καὶ οὐχ εὑρέθη. 
19 πορευθεὶς δὲ εἷς τῶν ἐν Νινευὴ ὑπέδειξε τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι θάπτω αὐτούς, καὶ το (1:2) 

8 οις] τοις Β΄" | κατελιφθην Β“" 14 μηδειαν 139% | μηδειας גט 17 πινωσιν Α | τιχοὺς 4 
19 ὑπεδειξεν Α 

ΑΝο-ρεσα- χί (5 

Βε] εν Νρπιποιξαν χύγ(αϊ): סתנ Α τε! | καὶ τὴν] τὴν δὲ τὴ: σενναχειρειμ Ν (ει 10 6א σοχι): σενναχίριμ 6: σαννεεριβ 
εἶκῖνυν | δεκατην απεπρατιζομὴν ἱποετί ἴῃ 6 | ἀπεπρατιζομὴν}ἢ 6: σενναχηρειμ Α :||6ץ .50000000/70 5)010(: 5600000007 

2: (ναχιμ 44) | סמו 0 טוספ αὐτου 33 | סתג 0 ומגסקא | αἱι-- 
ἠκαταστατησαν] ενεποδισθησαν αἱ 0806 αὐτου תגסא | αἱ οδοι] 

αἰδοι 6": οὔ αὐ ₪ | ἠκαταστατησαν ΒΥ] ακατεστατησαν ₪: 
ἠκατεστησαν :םוא|[ εκατεστησαν Ν: κατεσταθησαν 1: סע κατε- 

στησαν 6: οὐκ ἀπεστησαν ἂρ: κατεστησαν Α : ενεποδισθησαν 

αὖ: ἠκατεστατησαν Κ(-ιστα-)τ(-ἡστα-) δ᾽ 611ע [οὐκετι] οὐκ מ | 
ἡδυνασθην [13/401%צ ηδυνασθὴ כ : ἡδυνηθην Ν +611 (εδ- 5οχ) | 

τὴν ἄτῃתג  

16 οπὶ εν--τενεμεσσαρου ἃ | ενεμεσσαρου] ενεμεσαρου ₪1 : 
ενεμασσαρου :ט εννεμεσαρου 6: νεμεσσαρου כ:-שז) | εποιουν} - 

 (כז-קז 4%: ἐποιησα ΚνΞΞ 35 ) 195 )4סטע פג
  τὰ Α : τὰ ἐματιαכז ]  | ματιὰ 1368(0ז-קז  τοις 19 τῇסת 17

μου Ν :6[1ע + μου (236)ש | οὶ τοῖς 2" πὶ | εἰ τινα] 000 תג | 
εκ---εθεωρουν] εβλεπὸν εκ τοῦ γενοὺς μου τὴ | 6א--ןאסש 29 0% 
εθεωρουν Νάρκηορβανχ | [6ץסשפ εθνους ἴκν | סמו μου 29 

 | תג  καὶ 30ץ: 6שקשש ():-קז | סמג  | εθεωρουνἿ εθεωρων(כז-שצ
ρεριμμενον ΒΡ] ἐριμμενον Α : ερριμενον % : ἐερρημενον (-ןוא-) מוסא : 
ἐρριμμενον Ν 611 כז-שז | סחושש] כז) ἐπὶ Ν᾿: ἐπὶ 0]טוא 5: סמ\, 

 :  | νινευνη] ΡΥ εἰς Αο(νην-) ) ΚἈΞ (αἱὰ)א 1 1: εκ > | τοιχοὺςוףטש(
εἰς νινευι ץוא[] : νινευι 16'*(1**ק1ה--כא (21-שצ : νηνευὴ *ץ 

18 τινας \| | ἀπέκτεινεν 19] ἀπέκτενεν 6]מפוא ἀπέκτεννεν 
  1: σενναχήρειμםסת 1וךט Ἰΐααδὶ 1 | αχηρειλ Β] |6סוג : סמ

ΑΝί(-χειρ- (קוא-)1אי)6וןאסז : σενναχίριμ ἃ: 06006060 תג 
σεναχίριμ ρρί-ρειμ): σανεχεριβ 6: σεναχηρειμ ומט-א (01-קז[] : 
070005: 5000070 5000( [ὁ [6\8604טצ] סמו ἃ : סח 
  φευγων Κονχ | εθαπτονומ | סומ  οτε---ἰουδαίας(ז-קז | סומ 0

 - | ἀπέκτεινεν 29] ἀπέκτενεν 5: ἀπὼוא  | αὐτου:] αὐτὸνגות8
λεσεν א|סצו/א%-\[6 ₪ | ἐν τὼ θυμω] εκ του θυμου Κονχ: סמו ἐν 

 [ καὶ 25---ευρεθὴ ἃ | εἴητηθησαν | | ὑπὸ του βασιλεωςא | סתג
  | ευρεθησαν 6ןכ  σωματα 1: οἱספ(
 60 εἰς εκ τῶν νινευὴ |: εκ τῶν:--עועאטל)] |  δὲ εἰς ἢתג 19

νινένι εἰς ἃ |εἰ5] εἰ 6א ססזצ Ν | τῶν 5} γὰβ א | εν νινευη] ἐν 
γινευι 1\*'ק τ ἐν νηνευὴ Ὦτ νινευι τὴηρ: γινευιτων Αο(νην.) {}|ς 
(-ητων)ο(ενινευιτων οὟνννχ [ὑπεδειξεῖ εδειξε τὰ  θαπτω) 
εθαπτον Αοἴϊ-ϊονννχ | αὐτου] τοὺς νεκροὺς ז | (סזה καὶ ἐεκρυβην 

ἐπρατιζομὴν στα: (απετραπεζομην 44.71(  (οτῃ καὶ ἐπορευομὴν 
71)  εδαπανουν ἐρκτ | ιεροσολυμοι5] ιλῆμ 61]ןמא | καθ 
εκαστονἾ ןקז καὶ :כ κατί 

8 εδιδουν εδιδου :םסא εδιδων ט | ενετειλατο] - μοι [πὶ | 

δεββωρα] δεβωρα ἵν: δεβορρα ἀκπορχ(7ι 0%ק) μὸν 1"((: 
δεβωρρα τοῦ: δεμβωρα Α: δεκβωρα ε: ρεββωρα ] | סוג διοτι--- 
μου 15 תצוא | κατελειῴφθην} κατελειῴφθη οΧ: κατεληῴφθην ἀρ: 

εἰμὴν τὰ | ὑπὸ του εκ τὰ | οπὶ μοὺ 25 וה[ 
9 οτε ἐγενομηνἾ γενόμενος τὴ | סזמ ἀνναν ΚΥΞΞ | סזמ τοῦ זמ | 

πατρια:] πατριδο: 6 | ἡμων μου סוזה | εξ αὐτης )ןכספ τωβιαν ἢ | 
τωβιαν»] קז τὸν Νριηποβυχ: μλίμερε οἱ 000001 וסל  5 5 
(εἴ. 5) 

10 οπι οτε מ | ηχμαλωτισθημεν Β] αιχμαλωτισθη Κ: 
ἐχμαλωτισθεις τὰ: ηχμαλωτευθην 1: ηχμαλωτισθην ΑΝ τεὶ] 
ἘΞ: (ηχμαλωτισθησαν 71) | εἰ57 εἰ τῇ | νινευη] νινευι ΝΑ ̓ α(ρ]-- 

 |  οἱ 19--τκαὶ 2% τῇחשעד6צ 71( | סת οπὶ) | סז"  γηγευηקלחא:
 | *(  οἱ 29סטא | סמ οπὶ καὶ 29 | ) καὶ 15---γενους 71(סזה

γένουν: Β] + ןופש ΑΝ [ז6|| ₪5 | (60ץשש εχθρων 51( 

11 συνετηρησα) דדקמשש זח+ | μη] ΡΥ τοῦ קחוחסזפווצא 
12 (ἐμεμνημηνἹ ἐμεμνησθὴν 441: ἐμέμνηντο 136) | סזח τοῦ 

 ם  )% : ἘΔוסט + : τאש  | δεουזה

  30 5 : ) + μοι 0 060 71( | υὑψιστονῖןוסו ק\זחחספווא + ]?0066, 18
δὲ )00( > κα סתה) | ק) καὶ μορῴην 71) | ἐγεμεσσαρου ενε- 
μεσαρον קב[ ἐγγεμέσαρου 6: εἐνεμασσαρου :ץ ενεμεσασου ח : 
γεμεέσσαρον ἃ :כז) νεμέσαρον :סא (μεσσαριον 44( | סזח αὐτοῦ 

ἀρ | 4790 [ ἐμπορον ἱ(πηρ) 
14 επορενόμην ΒΒ] תסח 1וןגשו 1: καὶ πορευόμενος וקח : 

  καὶסות |  | ὁπὶ τὴν ἀπὶ | μιδειαν 0(כז-קז  καὶ Α | ἘΞקו
  αδέλῴφωדש   γαβαηλωΐ γαβαιλω ἀϊ : γαβριηλω (85. | οἵαקוחמפט

γαβρια | γαβρια] Θαδνίε! 5 | ραγοιεἾ ἀγροῖς 6 | τῆς μηδιαφ 
τῆι μηδ τῦρ ταῦ א < דמה διμιαφ ὁ (υἱ4) | (δεκα δεκατα 44) 

1656 ἐνεμεσσαρὶ ἐνέμεσαρ שו" ןקג > ἐνμεσαρ π: νέμεσσαρ ἃ: 
ἐγεμεσσαρον 6[ יא > ποῦ Ἰἰησεὶ |: ἐνέμασσαρον ו ἐνεμέσαρον 
ε(ον.}} {4}: ἐνεμεσσαροι ο βασίλευε | | αχηρειλ Β] σεναχηρειμ 
Πε{ζιμ)νχ: σεναχέρειμ π: σεναχιρὶμ σρί“ εἰμ): טופל | χηριμ 



ΤΏΒΕΙΤ זז 6 

ἐκρύβην" ἐπυγνοὺς δὲ ὅτε ζητοῦμαι ἀποθανεῖν, φοβηθεὶς ἀνεχώρησα. “9 καὶ διηρπάγη πάντα 8ב0  
(23) τὰ ὑπάρχοντά μου, (33 καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν πλὴν Ἄννας ὃ τῆς γυναικός μου καὶ Τωβεὶτ ὃ 6" 

(24) 1 τοῦ υἱοῦ μου. 51 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι πεντήκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ, 
καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη ᾿Αραράθ' καὶ ἐβασίλευσεν Σαχερδονὸς ὁ υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ 
ἔταξεν ᾿Αχιάχαρον τὸν ᾿Αναὴλ υἱὸν τοῦ ἀδελφοῦ μου ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστείαν τῆς 

)25( 1: βασιλείας αὐτοῦ καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν διοίκησιν. 533 καὶ ἠξίωσεν ᾿Αχιάχαρος περὶ ἐμοῦ, καὶ 

ἦλθον εἰς Νινευή. ᾿Αχιάχαρος δὲ ἦν ὁ οἰνοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ 
ἐκλογιστής, καὶ κατέστησεν αὐτὸν ὁ Σαχερδονός, υἱὸς ἐκ δευτέρας" ἦν δὲ ἐξάδελφός μου. 

Ι "0076 δὲ κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν. μου καὶ ἀπεδόθη μοι Αννα ἡ γυνή μου καὶ Τωβίας ὁ υἱός 
μου, ἐν τῇ πεντηκοστῇ ἑορτῇ ἥ ἐστιν ἁγία ἑπτὰ ἑβδομάδων, ἐγενήθη ἄριστον καλόν μοι" ἀνέπεσα 

3 τοῦ φαγεῖν. “καὶ ἐθεασάμην ὄψα πολλά, ὃ καὶ εἶπα τῷ υἱῷ μου Βάδισον καὶ ἄγαγε ὃν ἐὰν εὕρῃς ὃ ὁ 
3 τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν ἐνδεῆ ὃς μέμνηται τοῦ κυρίου, καὶ ἰδοὺ μένω σε. 3 καὶ ἐλθὼν εἶπεν ἸΠάτερ, εἷς 
4 ἐκ τοῦ γένους ἡμῶν ἐστραγγαλωμένος ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ. - “κἀγὼ πρὶν ἢ γεύσασθαί με ἀναπη- 
5 δήσας (9 ἀνειλόμην αὐτὸν εἴς τι οἴκημα ἕως οὗ ἔδυ ὁ ἥλιος. 5 καὶ ἐπιστρέψας ἐλουσάμην, καὶ ἤσθιον 
6 τὸν ἄρτον μου ἐν λύπῃ " "καὶ ἐμνήσθην τῆς προφητείας ᾿Αμώς, καθὼς εἶπεν 

Στραφήσονται αἱ ἑορταὶ ὑμῶν εἰς πένθος, 
καὶ πᾶσαι αἱ εὐφροσύναι ὑμῶν εἰς θρῆνον. 

21 εκλογιστιαν Α 
6 προφητιας Α 

ΑΝ(δ)ο--ρυβυ-- χ 5% 

δωνος γῆν: σαχερδανος קזח(ט16)םספטא : ἀχερδωνος *ץ : σαρχε- 
δονος ορ: σαχεδωρος 6: .500007000705 00: ϑαγελφασηοσον 5: 
βασιλευς αὐτου ἃ: (βασιλεὺς 44) | υἱος Βερν] ος Α: סח א 
ΤῸ} 62 εκ δευτεραΞ:] εκ δευτερου Νρηοβιιχ: δεύτερον ἃ: 
(τον τοιουτον δευτερον αὐτου 44) | δὲ 29] γαρ ἂρ [εξαδελῴον סא 

  καὶמ | סה  δε Α | κατηλθον] κατηλθεν 6 : ηλθονסמג 111
 19 και 19 007 | (επεδοθη--קסט 29 ק8 | סוג 19 καὶ--ןוסע 39 זמ | סות

71) | μοι 15] μου 6 | εν] +6 ἀρ | εορτη] ΡΥ τὴ 1]40א. : οὔτ | 
ΟἿ ἢ 29--68800006ש τὰ | η 29[ τις 1ק: סמ 6 | αγια] קז ΟΧ: 

₪786 ἃ: αγμα ןכ | (επτα] εβδομη 71) εγενηθη] כז και Νρηδα | 
οπὶ *אשגסש 1צ | αἀνεπεσα Β] καὶ ἀνεπεσον קוחמספטץא : כז 4 
Ν τὶ] (8 : και ανεπαυσαμὴν Α : (και ἐνεπεσὸον 71) | φαγειν 
6 ΞΡ 188 ,\* 

 : καὶ 19 στ | εθεασαμην] εθηκαμὴν ) | οψα] οπλα πסתו 2
αγαθα υδ' | סתג καὶ 29 תג | εἰπὸν 0: | βαδισον και] βαδιζε 
οἰκΙ(υἱάγνν: סת πὶ | βαδισαι ε | 676 ἀρ | εαν] δαν τ: ἂν 

 |  ἐνδεη---κυριου 6סו | [  | τὸν ἀδελῴον Καὶ | ἡμων μουסקזמסקטא
  τωאטקוסע]  | τοὺחמספטצא  ἐνδεὴ 05 μεμνηται Α | 6666סמו

 ₪ כז <ץש  % | μενωאטקוש ףששע ץ : + ףאשש
 ] 6 εἰς % | 670ח6] +0 2108 | סתנ חשז6ק ( | סתו 3

εθνους 0715(0 6% סזצ)1(2ק | ἐστραγγαλωμενος] εστραγγαλη- 
μενος ΒΆΡΑΉ : ενστραγγαλισμενος ק(6(44טד 0-(( : εστραγαλισ- 
μενος 6: εστραγκαλωμενος Χ: סזה )71( ₪ | ἐρριπται] )ספ ἀγορα 
ἀρ: ερρικται τῇ 

 ! με ἀρסמנ | [  ἡ ΑΚορνχ | γεύσασθαι Ροβδὲ ₪6סמו 4
ανηλομην 7צ*6*סא | εἰς דו οιἰκημα] εἰς דס οἰκημα 1(קווומפטא 

)5 τὸ οἰκιμα 5ᾺΡ 185( 5 : εἰς τὴν אושש)0 μου % | סע] סזסש 0][א | 

εδυ] 666 סא ו 
  80 | ελουομὴην Κονχ | ησθιον] εφαγονסוג +00טמו ססתנתנה 5

  μου πὶסמו | 0285
6 {της προφητεια5] του προφητου 71) | αἀμμὼως 6%0א | 

καθως εἰπεν] λεγὼων נה | μεταστραφησονται 1 | סמג ₪6 1 ΓΙ 
εορται] סת 6 :*סא | ὑμων 19] ἡμων ἀ "εἴ | סנה חשו αἱ τὰ | 
υμων 295] ἡμῶν 1](06(ט10)ומסונא 

ὃ7 

20 κατελιφθη Β" 

11 3 εστραγγαλημενος 13** | ερρειπαι Β" 

 אשוש  επιγνους---αποθανειν τὰ | φοβηθει2] ΡΥסמו | (44
  | οὔ ἀνεχωρησα τὴסמ סא

20 διηρπαγὴ] διηρπαγην Ν᾿" χί-ειν): διηρπαγησαν 1 | μου 
19] μοι שט | κατελειφθη] κατελειῴθην τι: κατεληφθη כ | סה 
μοι οὐδὲν τῇ | שי 0ק-ק5-א | τωβειτ 13% *'[ τωβητ Νἢ: 
τωβιου Αορ ]δαν : זסש βιου :סא 700/00 602: τωβια τε}}] ₪5 | 

 %|  νιωדש
 [ | πεντήκονταתמסטצא  οὐ\00ש 6" : סב  διηλθον] ουδסט 21

 שו | *|]  αὐτὸνסממ | ) οὐ 2% 44ח6עד6 %1]/1100קטט | (סממ +
Ροβὲ αὐτοῦ 1% ₪ | (0טו)*[ שטזשש [םשזסט 19 | ορη] 06 א | 
ἀραραθ 13[ ἀραρατ ΑΝ סוגת ₪25: 4/0700 ( | σαχερδονος 

 - : σάχερδων ): σαקמספט*א  σαχερδανοςו:  σαχερδωνοςדגמוז]
χερδαν ΑΙ: σαρχεδονος 6: σαρχεδων ἂρ : σαχεδωρ 6: ναχερδονος 
Ν: ἀχερδονος [|: ἀχερδωνος Κννν : ναχορδαν υαδῖ: 5000070000 
00: “αγελδίάρηοσον ϑδ(αϊά): Αελέγοαονε ἘΞ, | סוזה ο 06]!מוסואא | 
πὶ ἀντ αὐτοῦ 02055 | αχιαχαρον] αχιαχαρος :ק αἀχιαχαρ 
ἀΐκιονχ: .400:0* 886: δαχιαχαρος 0+-קצ) | τον] 0 :א ροβί 

  αναναηλחו: 0 : αναηק00(ט10)  νιονןכספ( [ | ἀναηλשעשה .0]]וז
)5)010( : ανανιηλ Κα :כז-קז) ἀμανιὴλ ץ | υἱον] כז τὸν צ%)\, | 
εἐκλογιστειαν} ἐκλογὴν τῇ : οπὶ ἃ | της---διοικησιν] καὶ διοικησιν 
τὴς βασιλειας αὐτου τὰ | της βασιλειας] βασιλειαν 1: του πε 
ΟἸἸννΆΕ : סתמ Κν | סוג καὶ 5%--)22( αχιαχαρος 19 ἃ | (οπὶ και 
85.--δίοικησιν 71) | διοικησιν} διηγησιν 1] 

29 και ἠξιωσεν ἠξίωσε 86 600: סתנ ק: (+ 6טזסש 71)} 
αχιαχαρος 19] αχιαχαρ >: αἀχίαχαρον 6: 40/0 5 | [ד\0סש 
ἥλθεν :06מ διηλθον Ν᾽ | [ץוע6טמ νινευι 10'1069*(1]-קכטואא(ץ 29 
ἱπὶ 110}: νηνευη 6 | αχιαχαρος δὲ ףש] קז καὶ א (αχιαχαρ χ᾽ ἢ): 
και ἀχιαχαρος ἢν τὰ : ν δε ἀχιάχαρ ἃ: דש ο δαχιαχαρος ז-שז() | 

ἀχιαχαρος 29] ΡΥ καὶ Νρῃοβα: αχίαρος 6: Αελίογ 85. | ἣν 1%-- 
μου] םוט(ו!ג !ם 8 | סתג ν סמג [ז* צץ | 0 1% 3/4א6/םוק τε]] 

 : ἠνοχος 0א:  (αἱ)ףש  | οινοχοος] οἰνοδοχος ΑΙ: οἱ εχ(כז-שצ

οἰκονομὸς ἂρ: ἐγερὶς 65 | סזת καὶ 45 ἀπὶ | διοικηΤη9} 6 25 εχ 
ρ ἃ και εκλογιστη9}] סת 007: (καὶ δευτερος του βασιλεως 
 -  σαχερδονος] σαχερת  αὐτὸνסומ | ( καὶ ὅ5---μου 71(סתג | (71

1 

ΞΆΡΡΟΣ Ὁל ᾿᾿  



7 ΤΩΒΕΙ͂Τ 

7καὶ ἔκλαυσα. 7) καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ὠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν. ὃ καὶ οἱ πλησίον ἐπεγέλων 7 

λέγοντες Οὐκέτι φοβεῖται φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος τούτου" καὶ ἀπέδρα, καὶ ἰδοὺ πάλιν 

θάπτει τοὺς νεκρούς. 9 καὶ ἐν αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἀνέλυσα θάψας, καὶ ἐκοιμήθην μεμιαμμένος παρὰ ο (ιο) 

τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσωπόν μου ἀκάλυπτον ἦν. "9 καὶ οὐκ ἤδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ το (τ1) 

τοίχῳ ἐστίν" καὶ τῶν ὀφθαλμῶν μου ἀνεῳγότων, ἀφώδευσαν τὰ στρουθία θερμὸν εἰς τοὺς 

ὀφθαλμούς μου, καὶ ἐγενήθη λευκώματα εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου" καὶ ἐπορεύθην πρὸς ἰατρούς, -- 

καὶ οὐκ ὠφέλησάν με" ᾿Αχιάχαρος δὲ ἔτρεφέν με ἕως οὗ ἐπορεύθην εἰς τὴν ᾿Ελλυμαίδα. 

τι Καὶ ἡ γυνή μου Αννα ἠριθεύετο ἐν τοῖς γυναικείοις" 1566( ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις, καὶ τ (ο) 

ἀπέδωκαν αὐτῇ καὶ αὐτοὶ τὸν μισθόν, προσδόντες καὶ ἔριφον. = 13076 δὲ ἦλθεν πρὸς μέ, ἤρξατο 13 (:1) 
κράζειν" καὶ εἶπα αὐτῇ Πόθεν τὸ ἐρίφιον ; μὴ κλεψεμαῖόν ἐστιν ; ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις" 

οὐ γὰρ θεμιτόν ἐστιν φαγεῖν κλεψιμαῖον. "δὴ δὲ εἶπεν Δῶρον δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. καὶ τ, -- 

οὐκ ἐπίστευον αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀποδιδόναι αὐτὸ τοῖς κυρίοις, καὶ ἠρυθρίων πρὸς αὐτήν" 

₪2 ἡ δὲ ἀποκριθεῖσα εἶπέν μοι Ποῦ εἰσιν αἱ ἐλεημοσύναι σου καὶ αἱ δικαιοσύναι σου; ἰδοὺ (2) 
ἡνωστὰ πάντα μετὰ σοῦ. "Καὶ λυπηθεὶς ἔκλαυσα, καὶ προσευξάμην μετ᾽ ὀδύνης ץשע)\*' : (2) ΠῚ 
ΞΔίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύναι καὶ ἀλήθεια, καὶ : 

κρίσιν ἀληθινὴν καὶ δικαίαν σὺ κρίνεις εἰς τὸν αἰῶνα. ϑμνήσθητί μου καὶ ἐπίβλεψον ἐπ᾽ ἐμέ" μὴ 3 

ἐκδικῇς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ἃ ἥμαρτον ἐνώπιόν 
σου. “παρήκουσαν γὰρ τῶν ἐντολῶν σου" ἔδωκας ἡμᾶς εἰς διαρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ 4 
θάνατον καὶ παραβολὴν ὀνειδισμοῦ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἐσκορπίσμεθα. 5 καὶ νῦν πολλαὶ αἱ 5 

9. ἀνελυσα] ανελυσ 50} τα5 ניל[ 
ΠῚ 1 προσηυξαμην 4 

10 οφθαλμους 295] οφθαλμοις Β 
2 αληθεινην Α 

ΓΙ γυναικιοις ἃ 
4 ονιδισμου Α 

12 ἀπεστελλεν Α 

κλεψιμαιον 29 44) 
14 δεδοται] )קספ μοὶ 19 6: δεδωρηται τὰ | οπὶ זש τὰ | 

μισθω] + μου ₪106 | (επιστευεν 74) | αὐτὴ] ἡ 6א ש 0: סזח % | 
 [6 αλλα ελεγεν 74) | καὶ 29\6ץסש]  καὶ 25---αὑτὴν τὴ | {καιסמ

αλλα΄  ל6אטפסחש | αἀποδοθηναι ὁ | (οπι αὐτὸ τοις κυριοις 71( | 
αὐτὸ} αὐτω :6ז οὔλ תספטא | κυριοι58}] αὐτοῦ 05קמספטא | 
ἡρυθριων] ἠριθριων ]: ἠριθρυων > : ἡριθρυον 1: ερυθριων כץ : 
ἤρχριον 6: ἐγαίμς אקו 40: εογεέεραἴδδανε 16(55ט)07 | εἰπεν 29] 

  καὶ 45---σου 296 | (οπὶסמ |   (οπὶ σοὺ 15 44)וא  μοὶ 2%ספ(
σου 25 44) | μετα] כז τα ἃ 

1Π1| 1 προσευξαμὴν] ηυξαμὴν קוחחספוא 

Ὡ סות καὶ 19--שסע 19 5 | καὶ 19[ 00 00 | סה καὶ 29 
 |  ἀρ: +0 07סוג [ | 080 σου%צ 0 πασαιז-קז | סומ 8
εἐλεημοσυναι καὶ αληθεια] 002% 00071046 00: סוה) 71) | ελεη- 
μοσυναι] ἐλεημοσυνὴ 1106(]%]צוא (2ז-שז : Ἔσου ἀρ | סמו καὶ 39 
ἂρ | αληθεια] αληθειαν Ὁ: αληθειαι 0*(וג10)א | σὺ] σοι ΑΙ: סו 67 | 
κρινει5} κρινης סא | סוח εἰς 05 

 ἐκδικησὴς 0: εκδικησὴς με ἂρ: με [ | εκδικης Βסומ 6ח ]ו 8
αδικησὴς 5: μὲ ἐκδικησὴς ΑΝ ) 29 6א εἰ) 1611 ΟΥΒΕ 35. | ἁμαρτιαι:] 
ἀνομίαις ץ  οπὶ μου καὶ 29 ש[קמספטא | καὶ 2%--)6( ἐμου 19] 
αλλ τὰ | τοις] קז ἐν א | των] כז ἐρ 60008 60. | α Βαορ(Γ(ιϊᾳ) 
  ΞΞ (αἱ) | ἡμάρτομεν ἂρז ν: οἱ ΑΝ |[6סו ])10(5

4 παρηκουσαν] παρηκουσα 0: παρηκουσας |: παρηκουσαμεν 
ἂρ | סוה) γαρ 71) | ἐδωκας 306ק] קז καὶ ΑΝ 161! 068 | 
«ἁρπαγὴν זפמ | (οπὶ καὶ 19--00ע0ד0ש 71) | αιχμαλωσιαν 
ΡΥ εἰς 088  θανατον ןכז εἰς δά ρΞ 56. | παραβολὴν ονειδισμου] 
οῤῥγογία (Ὁ | περιβολὴν סא | ονειδισμὼν α | πασιν] כז ἐν Νό : 

 |  | 06[ ₪ 6סָק]!וסשא 6 | οπὶ ἐν]]א  71) | οπὶ τοῖς εθνεσιν(סומ
εσκορπισμεθα) σκορπισμεθα ε: διεσκορπισμεθα σῃοβιχ 

 [ αληθιναι ] | αληϑιναιכסא(  % | εἰσινסומ (0(טזמ 60וממה 5
ΡΥ καὶ קתספטאא: סמ 607 | (סות 6(--אסש 4% 71) | ποιῆσαι] 

ΑΝόςτρισυ- ΧΡ ἘΞ 

 ₪  καὶ ἐεκλαυσαסות 7
8 εἐπεγελων λεγοντεςἾ εἐλεγον τῇ | εγελων ὁ | φοβειται] כז 

 102-[1]1(טג0)  ἰουτοςסטדספ צץ:  8: +0 ανὸςכז סטזספ :60 200 208
 | 00*1(גו0)  καὶ 2%ל | סות  | φονευθηναι} παιδευθηναιהקאצ

αποῦρα Αἰ | και )800[ αλλα מג | סמ παλιν ἂρ | θαπτειν οχ | 
οἵη τοῦς זמ 

 [ | οἵη και 215  μεμιαμμενοΞ][יא₪  ἀνελυσα θαψαςסמ .9
μεμιασμένος Νερτηποβυχ: סזח % | τοὺ τοίχου οχ | ακαλυπτον] 

ἀνακαλυπτον 6]|צוא : ακαταλυπτον 1: ακατακαλυπτὸν 060קטא | 
  ἣν εἰסות

10 ἐστιν͵ ην Κν | סות μου 15 ἃ | ἀανεωγοτων ἀανεωγοτα 0 : 
ἀνεωγμένων קז | αφωδευσαν (αφωδευσε 71): αμφοδευσαν τὰ | 
τα δἷα ז ת | סות καὶ 29 --μοῦ 39Α | סזמ και 329ς | 1 
εγεσνηθη Ὦ: γεγωναν τῇ | εἰς του: οφθαλμους (-μοις Β) 29 [(16ש)1(13 
εν ד οῴφθαλμοις Ν τεῦ] | סזמ) μου 35 44) | προϑ] εἰς ἔπι | με 19] 

| (αχιάχαρος δε] και ἀχιαχαρος 71) | αχιαχαρο:] αχια- 
χοροῖ χ: ἀχιαχαρ 0: 40000" 5. 1 סות סט ν | εἐπορευθὴν 29[ כז 
ἰάθη καὶ :סא επορευομὴν ] | סות τὴν זה%] | ελλυμαιδα Β] 
“λιμαιδα :הא ελοιμαιδα 1: λυμαιδα ἱπι; (ελεμαιδα 71): 
ἐλυμαιδα ΑΝ τεῖ! {Γ(υἱά) 

 : οἷ: ἠριθιευετο Κοχףק(0טפזס  | ηριθενετοὶסמ בעצה קש' 11
πρεθενετο ἀρ: ἡρυθαιίνετο | | γυναικειοι4 + μου א 

  | ἀπέστελλε] αἀπεστειλενן"-->טקו קזתמאט  καὶוה .12
ΝοχΈ: ἀπεστελε εἰρ | ἀπεδωκαν --αὐτοι] αυτοι ἐδωκαν αὐτὴ ἀρ] 
αυτη αὐτῇ ΑΙ; ταυτὴ π΄ | οπὶ καὶ αὐτοι τὸν זה | | οπὶ προσδοντες 
καὶ זה 

  | κραζειν) κρανγαΐζειν ΝΙΝ Κοῖνχ : κραναζεινל  ηλδὲνה 13
5 κρανγαζειν τὸ ἐριφιον (“φον σὴ) σὰ: + זס ἐριῴιον זחת | (סזה 
και--αριῴιον 74} εἶπα Βερ)] εἰπὸν ΑΝ χεὶ! | סח αὐτὴ ἡ] 
ποθὲν τὸ ἐριφιονἾ :סח קת οἵη זס סא | ἐριφιον 60 πὰρ ταῦ ον ה( : 
ἐριῴον | αντοῖ αυτω πὶ | κυριοι.Ἶ + טזסש 6088 | (סוח 

 11 ףק(06טאדס] ἐμισθαρνει 60606 רג (זחק)

88 



ΤΏΒΕΙΤ ΠῚ 5 

κρίσεις σού εἰσιν ἀληθιναί, ἐξ ἐμοῦ ποιῆσαι περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου καὶ τῶν πατέρων μου, ὅτι οὐκ Β 
6 ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου" οὐ γὰρ ἐπορεύθημεν ἐν ἀληθείᾳ ἐνώπιόν σου. ὁ καὶ νῦν κατὰ τὸ 
ἀρεστόν σου ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ" ἐπίταξον ἀναλαβεῖν τὸ πνεῦμά μου, ὅπως ἀπολυθῶ καὶ γένωμαι γῆ" 
διότι λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν ἢ ζῇν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, λύπη ἐστὶν πολλὴ ἐν ἐμοί" 

ἐπίταξον ἀπολυθῆναί με τῆς ἀνάγκης ἤδη εἰς τὸν αἰώνιον τόπον, μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου 
ἀπ᾽ ἐμοῦ. 

7 7ἜἘν τῇ αὐτῇ ἡμέρᾳ συνέβη τῇ θυγατρὶ ἱῬαγουὴλ Σάρρᾳ ἐν ᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδείας, καὶ 
8 ταύτην ὀνειδισθῆναι ὑπὸ παιδισκῶν πατρὸς αὐτῆς, 650ד ἦν δεδομένη ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ 

᾿Ασμόδαυς τὸ πονηρὸν δαιμόνιον ἀπέκτεινεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῆς ὡς ἐν 

(9) γυναιξίν" 9) καὶ εἶπαν αὐτῇ Οὐ συνίεις ἀποπνίγουσά σου τοὺς ἄνδρας ; ἤδη ἑπτὰ ἔσχες, καὶ ἑνὸς 
9 αὐτῶν οὐκ ὠνάσθης. 9τί ἡμᾶς μαστιγοῖς ; εἰ ἀπέθαναν, βάδιζε μετ᾽ αὐτῶν" μὴ ἴδοιμέν σου υἱὸν ἢ 

  θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. "ταῦτα ἀκούσασα ἐλυπήθη σφόδρα ὥστε ἀπάγξασθαι" καὶ εἶπεν Μίαוס
μέν εἰμι τῷ πατρί μου" ἐὰν ποιήσω τοῦτο, ὄνειδος αὐτῷ ἔσται, καὶ τὸ γῆρας αὐτοῦ κατάξω μετ᾽ 

)11--13( τι ὀδύνης εἰς ἅδου. "" καὶ ἐδεήθη πρὸς τῇ θυρίδι καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, Κύριε ὁ θεός μου, 
καὶ εὐχογητὸν τὸ ὄνομά σου τὸ ἅγιον καὶ ἔντιμον εἰς τοὺς αἰῶνας " εὐλογήσαισάν σε πάντα 

12 τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα. '560[ νῦν, Κύριε, τοὺς ὀφθαλμούς μου καὶ τὸ πρόσωπόν μου 
 . εἰς σὲ δέδωκα. ᾿3εἰπὸν ἀπολῦσαί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκοῦσαί με μηκέτι ὀνειδισμόνו
τ 4 σὺ γινώσκεις, Κύριε, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ἀνδρός, "5 καὶ οὐκ ἐμόλυνα 

(4) 
(ι5) 
)16-18( 

τὸ ὄνομά μου οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής εἰμι 
τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ παιδίον ὃ κληρονομήσει αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς ἐγγὺς 
οὐδὲ ὑπάρχων αὐτῷ υἱὸς ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό μοι ἑπτά" 

ἡ μηδιας 4 
13 ονιδισμον Α 

15. οὐχ] οὐκ Βἢ 

  5%.\א/-קזפט-א

απεθανον 1) ק1במןכפטוא) : ἀπέθανεν ((10ט)*13 | {μη ιδοιμεν] καὶ 
ἰδομεν 71) [ἰδοιμεν] εἰδοιμεν Ν] : εἰδωμεν τὴ: 466006 ΟΧ 

10 ακουσασα] ακουσας :תג ἀκούσατε [6סא ]| ₪0ז ὡς ג[ | 
αἀπαγξασθαι] ןכז θελησαι ₪532 : כז θέλειν αὐτὴν τ: ΡΥ αὐτὴν Κν: 
θεέλησαι απηγξασθαι :ם θελησαι απαξαγξασθαι τὰ: θελησαι 

ἀπευξασθαι οχ | [66ש ΡΥ καὶ 6 | αὐτω] שטזסש οἾχ: αὐτο 0"! | 
6004 ΒΑΓΞΕ. 35] ἐστιν ΑΝ סזממ | αδου] αδην 6 

 19 καὶ 19] ἡ δὲ ἀρ | εἰ κυριε] 5--קסע צץ  καὶסמג 11
   εὐλογητον] εὐλογημενον ₪* | ονομα] - της δοξηςתותספטא

 סמו |  καὶ εντιμον πὶסמג | 0 {(οπὶ καὶ 45 -ταιωνα 71)]ןא
ευλογησαισαν---αἰωνα τὴρ | εὐυλογησαισαν] εὐλογησησαν ὁ: 
εὐλογησαν !%1406א | 66[ σου ם [| τὸν αιωνα] τοὺς αἰωνας 

 אגו*
19 κυριε] καὶ ₪ | εδωκα 1) קומתספטא 
18 εἰπον}] εἰπων 6: ἐπίταξον Κν | αἀπολυσαι] כז με (αἰ): 

απολυθηναι צ₪ | απο] εκ ἀρ | μη---μηκετι] μηκετι ἀκουσαι ἂρ | 
ακουσαι με] ακουσομαι 6 | μηκετι] (εισετι 71}: סמג τὴ | ονει- 
δισμον} 0 25 6א ₪ Ν: ονειδισμων 1: ονειδισμου ν: סמ 166 τὶ 

14 συ] ךשק צ+ | αμαρτιας] 0600000005 ἀΐρϑό | סמנ καὶ 
 הל \ סק]1--סצ פו

 |  6שסע : τᾶא 6א ס0זז ]19 29 ἢ | μου 19--סעסא μου 6₪סזה 15

(ουδὲ דס ονομα] ἡ 71) | τοῦ] דס 6א ססזצ ἢ [ סה μου 39 δἰπηνϑ | 
  2αΐγὲז:  62 | αὐτω 197 αὑτὸסמ :" πάατρι μου] του πρξ μου 5דש
  [ο κληρονομήσει αυτονἾ κληρονομησαιדס א  00 | παιδιον] ΡΥלוס

τὰ | 0[ ος 1 | κληρονομηση Ὦ | [אטדסץ 0 εχ ססח Ν | οὐδε 
νπαρχων [6טזש οὐχ τὰ | ὑπαρχων )שעדש ןכספ υἱος ] | 6עזש 29] 
αὐτὴ ἢ | [₪6עפ ש υἱος + 855טק ז Δδ | συντηρησω] קז μὴ 5: 

  | ἐμαυτὴν] )205% αὐτω 35 44): εμαυτωה  ἂν τηρήσω:*ק   εχש
  του ανεψιου μουשוש  ἡ τωוג)  εαὐτω (αυτωןכז [ γυναικαסא | סטזש

γενεσθαι μὲ ταουχίζ: αὐτὼ γυναι פט τὰϑ ΑΞ (564 185 2 {{{|) | 
  ΡΓ τὸ ἱπιοῦχ : ὈΓק | (ךש]  | απωλονται%זט  ΡΓ εἰςךטעשואש]

89 12 

6 ονιδισμους Α 

9. μαστειγοις Β" | απεθανε Β"(αυἰ4) 
5 κρισις Α | αληθειναι Α 
8 αποπνειγουσα 13* | ὠνασθη5] ὠνομασθης ΒΕ 

14 οὶ και לגל 

ποίησον 615 | περι] ὑπερ א | סמו![6 των 19 | | των 29] קע 
 ד צץ

 1301 8ק48(טו0)] +6ץשחוסש שסש  71) | σου τὸ(סמג ץשש 6
(ροβὲ εμου): כז ενωπίον ΑΝ +6|| | סמג επιταξον 19--ןוסע ץ | 
επιταξον 19[ כז καὶ 780: ον [56א ססזז ם(ט10) | סחש εως ἀρ: 
αν זץ | διοτι] οτι ἢ | λυσιτελες א | ἀποθανειν] ןקז μαλλον .\ : 

 :₪ דזסג\)\סטצ ] ν | \/608605קז זס 1: +6 (מספטא | סזת 0ז(--6006
 [ λυπη---εμοι πὶ | λυπη ΒΑΒΡ(Γוא | סות  ἤκουσαסמ 62 | סמו

 | ) καὶ ΑΝ γε] ₪8 | {εστιν---εμοι] μοι ἐστιν πολλη 71קז
ἐστιν} 6ןכספ πολλη Ν | πολλὴ] ροβὶ 60 קסזטא : οὔὰ % | (0; 
ἐπιταξον 2%--ז0חסש 71) | ἐπίταξον 29] קצ καὶ τὴ : 0שש+ % | 

 | זמ  | τηβ---εμοὺυ 29] οτι εὐλογῆτος εἰ εἰς τοὺς αἰωναςסות ₪6 ץ
αἀναΎΚΉ9] + ταυτης 06 | סזמ ηδὴ 6085 | αἰωνιον} αἰωνα ποβιχ | 

 : καὶ % [αποστρεψηΞ5] αποστρεψεις Ὁכז [ κοσμον | | μηדסחסש]
αποστρεψη τὶ 

7 εν 19] ΡΓ καὶ ם | τὴ αὐτὴ] αὐτὴ τὴ ש]\תסזפוגא : ὃ αὐτὴ τὴ 

  τη 39.Α | θυγατριסחה |  ἐ δε 1 | τη θυγατρι] το θυγατριον 2ג:
  | σαρρα] σαρα ]: σαρραν ὁ: (οι 71) | (οπὶ ενם  ραγουηλכספו

29. 44( εκβατανοις} οἷς 6א οοῦγ 0: εκβασανοις | | ταυτην] 
ταυτὴ סא | ὑπο] απο Αἴ | πατρος Βάφἢρι] כז του ΑΝ τοὶ] 

8 αἀσμοδαυς ΒΗ] 00006000; 6: ο ασμοδαιος τ : αἀσμοδαιος 
 :1 62 | αἀπεκτεινενἾ απεέκτενεν Νρρϑβϑῦῖ:מ תגל) ע ₪ ἱπὶ [[6אמ( \,
ἀπέκτεννεν ἃ: 6/)0ח6חע ὦ | αὐτοὺς 29] αὐτῆς 5 | αὐτηΞ] ἢ ΕΧ 
οἱ ταῦ | סב ὡς εν γυναιξὶν τὰ | εἰπαν] εἰπὸν δὺν : εἰπὲν Αοἤὶγ | 
αὐτη] + 9077066 60 | συνιει5} συνίης וא | ἀποπνιγουσα] πνηγουσα 

 : וג  | ἐπταὰ 297 ροβί 6065זמוא  ανδραςןכספ(  ₪ ἀρ | σουזמ : 0 סאד 6עסטש
 αὐτῆς 0 | ὠνασθης [6 6% τὰ | αὐτων]]סואא | 6ע05] 0/8005 +
 403 1: ονομασθης ἀκορχ: ὠνομασθης(טו5)6] תסמ ]וףט66 *
γυνὴ (0טג)ומ : ὠνομασθης 13574 [1 

9 ημας9] ὑμᾶς סצ: סב 5 | μαστιίγοις ΒΑΒΚοΙνΧΑΓ] +7 
 [ 85. (οἴ. 8) | απεθαναν?אסנ  ₪: + γοῤέεγ τἶγοςםטדשע 1( צ6]|

51. ΜΟΙ, 1Π. 1. 



ΤΩΒΕΙ͂Τ ΠῚ 5 

 /  2י , 2.3 ב / - - -

Β ἵνα τί μοι ζῇν; καὶ εἰ μὴ δοκεῖ σοι ἀποκτεῖναί με, ἐπίταξον ἐπιβλέψαι ἐπ᾽ ἐμὲ καὶ ἐλεῆσαί 

με, καὶ μηκέτι ἀκοῦσαί με ὀνειδισμόν. 

τό Καὶ εἰσηκούσθη προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ μεγάλου “Ῥαφαήλ, τό (:4,:5) 

17 καὶ ἀπεστάλη ἰάσασθαι τοὺς δύο, τοῦ Τωβεὶτ λεπίσαι τὰ λευκώματα, καὶ Σάρραν ו 

τὴν τοῦ Ραγουὴλ δοῦναι Τωβίᾳ τῷ υἱῷ Τωβεὶτ γυναῖκα, καὶ δῆσαι ᾿Ασμόδαυν τὸ 

πονηρὸν δαιμόνιον, διότε Τωβίᾳ ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτήν. ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ 

ἐπιστρέψας Τωβεὶτ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ Σάρρα ἡ τοῦ 'Ῥαγουὴλ κατέβη ἐκ 

τοῦ ὑπερῴου αὐτῆς. 

τ Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβεὶτ περὶ τοῦ ἀργυρίου οὗ παρέθετο Γαβαὴλ ἐν τ 

“Ῥάγοις τῆς Μηδίας. “καὶ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ ᾿Εγὼ ἠτησάμην θάνατον, τί οὐ καλῶ Τωβίαν - 

τὸν υἱόν μου ἵνα αὐτῷ ὑποδείξω πρὶν ἀποθανεῖν με; ϑκαὶ καλέσας αὐτὸν εἶπεν Παιδίον, 3 

(Θ ἐὰν ἀποθάνω θάψον με, καὶ μὴ ὑπερίδῃς τὴν μητέρα σου" τίμα αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας 

τῆς ζωῆς σου, καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν αὐτῇ καὶ μὴ λυπήσῃς αὐτήν. “μνήσθητι, παιδίον, ὅτι 4 

πολλοὺς κινδύνους ἑόρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ: Θὅταν ἀποθάνῃ, θάψον αὐτὴν παρ᾽ ἐμοὶ 

ἐν ἑνὶ τάφῳ. σπάσας τὰς ἡμέρας, παιδίον, Κυρίου τοῦ θεοῦ ἡμῶν μνημόνευε" μὴ θελήσῃς 5 

παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. δικαιοσύνην ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου, καὶ μὴ 

τ" ξξε πορευθῇς ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας. ὁ διότι ποιοῦντός σου τὴν ἀλήθειαν εὐοδίαι ἔσονται ἵ לע 6 
τοῖς ἔργοις σου καὶ πᾶσι τοῖς ποιοῦσι τὴν δικαιοσύνην. 766 τῶν ὑπαρχόντων σοι ποίει ἢ 
ἐλεημοσύνην, καὶ μή φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν σε ἐλεημοσύνην" καὶ μὴ 
ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου ἀπὸ παντὸς πτωχοῦ, καὶ ἀπὸ σοῦ οὐ μὴ ἀποστραφῇ τὸ 

17 τωβιτ Α סז)) : ἰϊα αθὶαιο) 
6 αληθιαν Β" 

τον טעוסע μοὺ τὰ | αὐτω] ΡΥ εν סא | δειξω וז[ן | πριν] πρὸ τουτὶ: 
  )"*50% | αἀποθανειν] θανειν 1זו קתתתס* 1 +

 |  τιμα αὐτὴν 67]מ | סחו  60 71) | παριδὴς(6וח6ש] 8
{πασας---σοὺυ 25] )כס αὐτὴν 2% 71) | סמו πασας τὰς ἡμερᾶς τὴ | 
τῆς ζωη5} εν τὴ ζωὴ τὰ | סת καὶ 30---αὐτὴν 29 55 | זמ καὶ 3%-- 
αὐτὴ τὰ | חט סא | ἀρεσκὸν 6 | αὐτῇ] כז εν :סא αὐτῆς Κν: 
αὐτω 1" | λυπήσεις סא | αὐτὴν 29[ αὐτὴ 6* 

 | ) μνησθητι---κοιλια τῇ | (οπὶ μνησθητι παιδιον 1סות 4
πολλας סא | εορακεν} ὑπέμεινεν ἂρ: ἐπαθεν ₪: οπὶ 6 | επὶ σοι 
ἐποισὴ 0 | αποθανη] απο Ν᾽ | θαψον] 0 6א ססזצ 15 | παρ εμοι] 
μετ ἐμοῦ τὴ | εν ενι ταφω] ενι τοόπὼ סא : ΟΠ τὴ | ταῴφω] זסח ₪ Νρηβιι 

5 (οπὶ πάσας τ5---παιδιον 71) | ἡμέρας 19[ + σου ταῦ" | סו 
παιδιον τὰ | κυριου---Ἴμων] τὸν θεὸν τὰ  ἡμων] ἐμὲ 2: 

 ד  6 | {μη θελησης παραβηναι καὶ μὴ παραβὴης 71) | μὴסזמ
ΒΒ] כז καὶ ΑΝ τε]! 005 | θελησης παραβηναι] ἀμαρτεις και 
παραβεις τὰ | θελησεις סא | παραβηναι Β"] ΡΥ ἀμαρτανειν 7: 
ἁμαρτάνειν και παραβαινειν ἀΐρν : ΡΥ ἀμαρτειν καὶ וז : כז ἀμαρ- 
τάνειν καὶ ΒΡΑΝ τοὶ] ₪5 | סות τὰς 29 τοχ | οὶ αὐτοῦ πὶ | 
δικαιοσυνὴν --)11( ὑψιστου] δικαίως πορευου שש εὖ σοι 

μη ἀποστρέψεις πτωχον ινα μὴ ἀποστραφεις (ρ (ח+ ]וח\ παρα 0 
  [ποιει] ποιεὶν Α : ποιὴ.6]|סזצואאש  | δικαιοσυνην} ΡΥ καὶות

 [ πάσας 55 --αδικιας 71) | ται] της | | οδοις τῆς αδικιαςסא | (סוה
αδικοις οδοις ] 

6 (οπι ἰοίιπι ססזתתהה 71) | ποιουντο 5] ποίουντα ἀρὰ (αἰ) 
σου 15] σοι τὶ | οἵη ἐν ז | זה τὴν 29 ἀρ 

'7 (εκ---ελεημοσυνὴν 15] καὶ ἐλεημοσυνὴν εκ τῶν ὑπαρχοντων 
σοι 71) | σοι] σον ΑΝ δάΓὨϊκορχ | ποιει חס א | סו καὶ 10--- 
ἐλεημοσυνὴν 45 ΡΟΓΑ | φθονησατω ΝΑ ρΊ ἢν | סה σου 19 ]* | 
οπὶ ὁ ρἷκ | ποίειν σε] ποιεις ἃ : ποιησαι ΟΧ: סה σὲ Αοίμ)ϊτνν | 
και χ5 3068[ תסח Ἰίψιοι 1: סמ ΑΝ τοὶ] | ἀποστρεψεις ק | 
σου 35} זסטזסט τὶ πρόσωπον 25] + σου ἀπὸ Ὁ | τοὺ θεου] אט ἀρ: 
εἶμ ἃ ἐξ 0: סח 5 

9ο 

16 προσευχη 13*[ προσευχης 13* 
5 παραβηναι] ןכז ἀμαρτανειν και 133 

15 ονιδισμον 4 
ΓΝ: μηδειας ליל[ 4 εὡωρακεν ΒΡΑ 

 ΑΝ 5-קזפונ -א 07( 5

Ἀσιπὸν Ὑ Ἐα Δ) 5)010( | [)680א εἰ εχ οοἵγ Ν᾿: δοκη %0!69א | 
επιταξον͵ ἐπιβλεψον τη(τηρ)  επιβλεψαι] ἐπιβλεψον ז : οπὶ τὰ | 
ἐλεησον ἐτῶν  μηκετι םאסטססו μεῖ μηκετι ἀκουσομαι 6: μήκετι 
ακουσαιμι 1: μη ακουσαι με {μι νὴ μηκετι οἸΚῖνν" | ονειδισμον] 

ὀνειδισμων 1: ονειδισμου צ : - αὖ 000 ἄογα 0 
16 εἰσηκουσθη προσευχὴ] εἰσηκουσεν )+ κε ΑἹ) της προσευχης 

ΑΚονχ: εἰσηκουσθησαν αἱ προσεύχαι זה | προσευχὴ ΒΡἢ [כז-קצ) 

  τεῖ!: (η δεησις 44) | ραφαηλ] 00א  ἡקז :

17 και απεσταλη] και αἀπεστεῖίλεν ἂρ: καὶ ἀπεστεῖλε κε 
ραφαηλ τὸν αγγέλον αὐτοῦ τηοῦχ: Ἐραφαηλ οἰ τυ 36 | τοὺς 
δυοῖ םטדסטפ % : + οφθαλμους 0*'ןכ | οπὶ του 15 1(6ו1ןא]טוא | τωβειτ 
15] τωβητ 6קדתמק5-יא | λεέπισαι τα λευκωματα] πἰ 20/20/60 | 
λεπισαιῖ λιπεισαι Α": ἐπισαι 0%: πεῖσαι /\!: λέπτυναι ὅ: 
αφελεσθαι (זתק)ט  σαρρανἾ ₪ 1% תסח Ἰίηυεί :א σαραν *ח'") : 
σαρρα %\': σαρα ]*: σωρραν 0 την τὴ ]*%" : סזה ת | τοῦ 29] 
τω Ὁ | τωβίια 15[ קז τω οὔἤϊτυν | τω טוש τωβειτ] וש του τωβιτυ: 
οἵα 6זתק | τωβειτ 15] קז τον Αἱ; τωβητ 6קחפטצא | γυναίκα] 
ΡΥ 9% צ | δησαι διωξαι :זתסא ἀνφιομόγε Ἐ, | ἀσμοδαυν ΒΗ] 
ἀσμωδεον >: αἀσμοδαιον ΑΝ τοῦ! 62 | [זס τὸν ו[ | δαιμονιονἾ 
+ αὐτὴν ₪1 ὁ 4007/07א ἐμ αὖ κα 60 | τωβια επιβαλλει] 

 [ τω νι: τωβιας δὰ | επιβαλλειקז [ μελλει τὰ | τωβια 15ד
ἐπιβαλει ἀϊο: εἐπιβαλη χ | εἐπιστρεψαι זה | τωβειτ 39] ד 
ρηρέῦννν: τὸν τωβὴτ τὸ : οἵῃ א | εἰσηλθεν קז καὶ זה | σαρρα] 
σαρα {: σαρραν (| η} 64 6: τὴν τῇ: סזה ἢ | τοῦ ραγουηλ 25] 
Ὑυνὴ αὐτὸν כ 

ΓΝ 1 ἐν τ’ --εκεινη קז καὶ τη : καὶ κα | τωβητ שקמה ק6-וא | 
περι τὸν ἀργνριου] סות ε: )+ αὐτὸν 71) | περι] παρα οχ | οπὶ 
ον *א | κατέθετο ₪ | γαβαηλ ΒΑοχ] τω γαβιηλω 6 ש) 19 αὐὰ 
«ἢ: וש |: ραγαήλω ν: γαβαηλω Ν |[6ז ₪: 020276002 8 | 
ἐν 1 τῷ πὲ | μιδιαν οχ 

2. ἐν εαυτω αὐτω Λπὶ | τωβιαν] τωβια :סא οὔ Α | סה 



 ד 1 זץ 7

)8.9( 8 πρόσωπον τοῦ θεοῦ. 508 σοὶ ὑπάρχει κατὰ τὸ πλῆθος, ποίησον ἐξ αὐτῶν ἐλεημοσύνην" Β 
(το) 9 ἐὰν ὀλίγον σοι ὑπάρχῃ, κατὰ τὸ ὀλίγον μὴ φοβοῦ ποιεῖν ἐλεημοσύνην. 9 θέμα γὰρ ἀγαθὸν 
(11) το θησαυρίζεις σεαυτῷ εἰς ἡμέραν ἀνάγκης. "διότι ἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου ῥύεται, καὶ οὐκ 
(2) τι ἐάσει ἐλθεῖν εἰς τὸ σκότος. τ' δῶρον γὰρ ἀγαθόν ἐστιν ἐλεημοσύνη πᾶσι τοῖς ποιοῦσιν 
(3) | 1% αὐτὴν ἐνώπιον τοῦ ὑψίστου. "“ πρόσεχε σεαυτῷ, παιδίον, ἀπὸ πάσης πορνείας, καὶ γυναῖκα 

τος πρῶτον λάβε ἀπὸ τοῦ σπέρματος τῶν πατέρων σου" μὴ λάβῃς γυναῖκα ἀλλοτρίαν ἣ οὐκ 
ἔστιν ἐκ τῆς φυλῆς τοῦ πατρός σου, διότι υἱοὶ προφητῶν ἐσμεν. Νῶε, ᾿Αβραάμ, Ἰσαάκ, 
Ἰακώβ, οἱ πατέρες ἡμῶν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, μνήσθητι, παιδίον, ὅτι αὐτοὶ πάντες ἔλαβον 

γυναῖκας ἐκ τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν, καὶ εὐλογήθησαν ἐν τοῖς τέκνοις αὐτῶν, καὶ τὸ σπέρμα 
(4) 3 αὐτῶν κληρονομήσει γῆν. "3καὶ νῦν, παιδίον, ἀγάπα τοὺς ἀδελφούς σου, (19 καὶ μὴ ὑπερη- 
- φανεύου τῇ καρδίᾳ σου ἀπὸ τῶν ἀδελφῶν σου καὶ τῶν υἱῶν καὶ θυγατέρων τοῦ λαοῦ σου, 

λαβεῖν σεαυτῷ ἐξ αὐτῶν γυναῖκα. διότι ἐν τῇ ὑπερηφανίᾳ ἀπωλία καὶ ἀκαταστασία 
πολλή, καὶ ἐν τῇ ἀχριότητε ἐλάττωσις καὶ ἔνδεια μεγάλη" ἡ γὰρ ἀχρειότης μήτηρ ἐστὶν 

):5( πῃ τοῦ λιμοῦ. ᾿ἀμισθὸς παντὸς ἀνθρώπου ὃς ἐὰν ἐργάσηται παρὰ σοὶ μὴ αὐλισθήτω, ἀλλὰ 

.- ἀπόδος αὐτῷ παραυτίκα" ἐὰν δουλεύσῃς τῷ θεῷ, ἀποδοθήσεταί σοι. πρόσεχε σεαυτῷ, 
(16) ιτ5 παιδίον, ἐν πᾶσι τοῖς ἔργοις σου, καὶ ἴσθι πεπαιδευμένος ἐν πάσῃ ἀναστροφῇ σου. 15 καὶ 

ὃ μισεῖς μηδενὶ ποιήσῃς. οἶνον εἰς μέθην μὴ πίῃς, καὶ μὴ πορευθήτω μετὰ σοῦ μέθη ἐν τῇ 

(7) ιό6 ὁδῷ σου. "δ ἐκ τοῦ ἄρτου σου δίδου πεινῶντι, καὶ ἐκ τῶν ἱματίων σου τοῖς γυμνοῖς " Ἵ ὃ πᾶν Ἵ שי κὶ (΄- 

ὃ ἐὰν περισσεύσῃ σοι ποίει ἐλεημοσύνην, καὶ μὴ φθονεσάτω σου ὁ ὀφθαλμὸς ἐν τῷ ποιεῖν 
(18) τη σε ἐλεημοσύνην. Ἰ7ἔκχεον τοὺς ἄρτους σου ἐπὶ τὸν τάφον τῶν δικαίων, καὶ μὴ δῷς τοῖς 

11 πασιν Α 12 ηυλογηθησαν Α 
13 ἀπωλεια ΒΆΡΑ | αχρειοτητι ΒΡ | ἐλαττώσεις Α | εἐνδια Α | αχριοτης Α | λειμου Β" 
15 μεισεις Β" 16 πινωντι ΒΓΑ 17 εἐκχαιον Α 

  8%\.א0-קופט-א

 סו | ₪  ἀρ | εαὐτωםטזשש  σεαυτω εξסומ | * 8, 9 71) του 19[ τ εχ σ 6(סזו
εξ αὐτων 6א | εξ קז γυναικα ] | διοτι] οτε ἀρ | καὶ ἀκατασ- 
τασια] καὶ ἀκα 580 זה א | (סומ τὴ 39 44) | ἀαχριοτητι] αχρη- 
στοτητι ἀρ | λιμου] λοιμου 6*ז 

14 μισθος παντος ανθρωπου ΡΥ 0 סטא : (οπὶ 71): οπὶ παντὸς 
(Ὁ | ος εαν εργασηται] δουλευοντος σοι τὰ | 05] 0 6 | εαν 19] 
αν Κονχ | εργασηται] εργασοιται :סא εργαάσοι ἔ: σοι 6)|זא | 
(παρα---αυλισθητω] μη αυλισθητω εν σοι 44) | αὐυλισθητω] + εν 
σοι (6טו)/0ק6 : τὴν עטאזש εν τω οἰκω σου ] | שטזשש 0(גו0)א | 
παραυτικα] קז καὶ Καὶ; παρ αὑὐτα 6: 7000066 %* : סתג תג | 
{εαν δουλευσηςΞ] και 60 δουλευσει 71) | εαν 29 138[ + ἀρ : קז 
καὶ ΑΝ +6|[ ₪ | ανταποδοθησεται Ν᾽ | | οπὶ προσεχε---σου 29 τὴ | 
(οι προσεχε---σοὺυ 19 71) | σεαυτὸν 6" | 0מב) 660-000 29 236 | 

  καὶ 71} | εσθι] 40, ἢ: ἐσὴ 6סוה
15 μισει5] כז σὺ 1: μισησεις τ | μηδενι} 6ז6קש μὴ 1וח : αλλω 

 | (?16₪ג (?עז ποιήσεις Νό ἀερπρεχ [ Ογε | ποιησηςסע (6]2מג
  4סתג |  πινε Κονχחוףפ] |  μὴ 600 οινοποτης τὰסועסש---חח5]

2%--)10( παιδίον τὰ | (οπὶ καὶ 29--שסש 2" 71) | μεθη] οινος ἀρ | 
ΤῊ] קז πασὴ )4+4(%8: παση Νάερῃίηρθα: πασι + | σου 29] 
 [ חש +

 (סוג 16, 17 71(
16 εκ του [קזסע₪ εν ₪070 ץ | διαδιδου Α | πεινωσι 2% 5 | 

  806( | περισσευση(א קס εκπερισσενὴ τ 5)64דח6ק(טט6טשל]] 60

σοι] περισσευσοι סא | περισσευση] περισσενὴ /.200[ קלט : περισ- 
0696 τ | σοι] σου 6 | ποιει] ποιη סא | סוג καὶ 25---ελεημοσυνὴν 

  οφθαλμοςכס( 61 | σον 45)|גא  5 | φθονησατωק\:מסקפצא 2%
 [ {ἢ | ποιεινזס [ 6) | εν] ἐπι ] | τω+שסע { | οφθαλμοςאש

ποίησαι ἃ | οἱ 66 ΑΝΑΓΠ] γα 
 |  ἐκχεον---δικαίων 0/ | ἐκχεων ΝᾺ} [τὸν αρτον οὐχסח 17

τον ταφον] των τάφων 6%: τοὺς ταφους ὁ: 2000/20 35. | δος ορχ | 
αμαρτωλοι5] ἁμαρτανουσιν 1: - σου ₪ 

12--2 

8 ω:7] ος :כ 0 ἃ | ὑπαρχει] ὑπάρχεις ת | סמו τὸ 1% סא | 
ποίησον )ןכספ αὐτὼν 6% | ελεημοσυνὴν 19[ + εαν πολὺ σοι ὑπαρχὴ 
κατα τὸ πολυ εἴ αὐτων ποίησον ελεημοσυνὴν ץ | סמו εαν--- 

ὑπαρχη (Ὁ | ολιγον 19] כספו σοι 25 :ק ολεγων סא | ὑπαρχη] 
ἢ ποη Ἰϊψαεῖ 1: ὑπάρχει δά ιἰορτχ : ζυπαρχοι 44) | ολίγον 29] 
 (טו0) א  σοιסא  69/00 | μὴוולו 06 +

9 θεμα] (θεαμα ב6): 676 צ  ἀγαθων ὁπ | θησαυριζει5] 
σ 19 3( א( פט 85 | σεαυτωΐ )ןכז 6 (195) 1: ןכספ αναγκης ἢ : εαὐτω Υ 

10 ελεημοσυνὴην ,\* | ρυεται] ρυσεται Κα: דסש+ ανὸν 067 | 
 06 6: εασει 6\6ש  71) | 60866 6\06₪ Β] 66 σε(סות א₪(--6א0זספ

(εχ (ססצץ ἐλθεῖν Ν᾽: 60066 )-6 (06111ם εἰσελθειν ]: εα εἰσελθειν 
Α 611 5)040( 

 | .\1וק]תסופטא γὰρ 6/8(סתה +0(טמו ססמומה 71( | סות 11
ἐλεημοσυνη] ΡΥ ἡ ἂρ | סזה) αὐτὴν 44) 

19 σεαυτω---παση9} εκ τὴ: (απὸ 71) | σεαυτὸν 6* | οἷν 
 -- των 19זסע 19 ומ | סתג  τὰ | απὸ 29] εκ δὶ | οπὶדקשדסש

φυλὴς πὶ | (οπι μη. “σου 25 71) | μη] ρὲ καὶ Αδοξ!-Ἰτννμ | 
λαβε ה | φιλης ν  αβρααμ] ₪ 39 6 μ 6* | ἰσαακ] ρὲ καὶ Α | 
ιακωβ] ןכז καὶ ממוז | סתג\. οἱ--τπαίδιον 25 τῇ | οἱ πάτερες ἡμῶν 

  % | απὸ 35] αγιοι ἔ | (μνησθητι---αυτοι] και ουτοιספ( םושעספ
71) | μνησθητε 1 | παιδιον 29] παιδες | | [סזו καὶ πὶ | 0% 
παντες] παντες ουτοι 11₪67)0₪10( | עדו 13[ ουτοι ΑΝ 4611 )60( | 
εκ 29[ απο 0]]א  εὐλογησαν ה | (οπὶ καὶ 35---Ὕην 71) | κληρονο- 
μησει] κληρονομησαι ε: εκληρονομησε {(Γ3Ε(υ1 4) | סמו γην 
ἂν 

 [ νυν παιδίον 71) | παιδιον(סזב |  τὰססמוזמג  ἰοΐαπιסמו 18
τεκνὸν ΚΥ | οἱ καὶ 25---σου 3% 67 | סב καὶ 25 ἀρ | τη καρδια 
σου] קצ εν οἰκίοννυχ : סת) 44) | καρδια] διανοια ] | סמו σου 29 
 סו : 31/06 Πίος (Ὁל-  ἀπο---λιμου 71) | καὶ των νιων] δἰ(סתג | +
1: Ἔσου 6ק*% | סזג καὶ 45 *ק | θυγατερων] ΡΥ των Νρβίητϑα | 

ΟΙ 



ΤΩΒΕΙ͂Τ ΙΝ 17 

Β ἁμαρτωλοῖς. ᾿Ξσυμβουλίαν παρὰ παντὸς φρονίμου ζήτησον, καὶ μὴ καταφρονήσῃς ἐπὶ 8 
πάσης συμβουλίας χρησίμης. ᾿ϑκαὶ ἐν παντὶ καιρῷ εὐλόγει Κύριον τὸν θεόν, καὶ παρ᾽ το 
αὐτοῦ αἴτησον ὅπως αἱ ὁδοί σου εὐθεῖαι γένωνται καὶ πᾶσαι αἱ τρίβοι καὶ βουλαὶ εὐοδω- 
θῶσιν. διότι πᾶν ἔθνος οὐκ ἔχει βουλήν, ἀλλὰ αὐτὸς ὁ κύριος δίδωσιν πάντα τὰ ἀγαθὰ 
καὶ ὃ ἐὰν θέλῃ ταπεινοῖ, καθὼς βούλονται. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τῶν ἐντολῶν μου, 

καὶ μὴ ἐξαλειφθήτωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου. “5 καὶ νῦν ἐπιδεικνύω σοι τὰ δέκα τάλαντα גס 
τοῦ ἀργυρίου ἃ παρεθέμην Ταβαήλῳ τῷ τοῦ Τ᾿αβρεία ἐν Ῥάγοις τῆς Μηδείας. 31601 μὴ τι 

φοβοῦ, παιδίον, ὅτι ἐπτωχεύσαμεν" ὑπάρχει σοι πολλά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ ἀποστῇς 
ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας καὶ ποιήσῃς τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ. 

1 Καὶ ἀποκριθεὶς Τωβίας εἶπεν αὐτῷ 116760, ποιήσω πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοι. “ἀλλὰ πῶς | * 
δυνήσομαι λαβεῖν τὸ ἀργύριον, καὶ οὐ γινώσκω αὐτόν; 3 καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον, καὶ 3 
εἶπεν αὐτῷ "9 Ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον ὃς συμπορεύσεταί σοι, καὶ δώσω αὐτῷ μισθὸν ἕως (ῳ) 
ζῶ, καὶ λάβε πορευθεὶς τὸ ἀργύριον. {καὶ ἐπορεύθη ζητῆσαι ἄνθρωπον, καὶ εὗρεν Ῥαφαὴλ, 4(,6) 
ὃς ἦν ἄγγελος, καὶ οὐκ ἤδει" 5καὶ εἶπεν αὐτῷ ἘΠ δύναμαι πορευθῆναι μετὰ σοῦ ἐν Ῥάγοις 5 (7) 
τῆς Μηδείας, καὶ εἰ ἔμπειρος εἶ τῶν τόπων; ὃ καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος Πορεύσομαι μετὰ 6 )8( 

σοῦ, καὶ τῆς ὁδοῦ ἐμπειρῶ, καὶ παρὰ Γαβαὴλ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ηὐλίσθην. 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ 1 (9) 
Τωβίας Ὕπόμεινόν με, καὶ ἐρῶ τῷ πατρί. ϑκαὶ εἶπεν αὐτῷ Πορεύου καὶ μὴ χρονίσης. 8 -- 
9 Καὶ εἰσελθὼν εἶπεν τῷ πατρί ᾿Ιδοὺ εὕρηκα ὃς συνπορεύσεταί μοι. ὁ 867 εἶπεν Φώνησονο ἀ(ιο) 

(1) 
(3) 

-«-6- 

αὐτὸν πρὸς μέ, ἵνα ἐπιγνῶ ποίας φυλῆς ἐστιν, καὶ εἰ πιστὸς τοῦ πορευθῆναι μετὰ σοῦ. 

20 γαβρια Α | μηδιας 4 19 εξαλιῴφθητωσαν Β" 
συμπορευσεται ΒΡΑרף  

3 αὐτω 19] αὐτὸν ᾿ς | (οπὶ τὸ 1 44)  σεαυτω] (ροβὲ 
ανθρωπον 44): σεαυτον 6* : סב 67 | συμπορευσεται] σιμπορενεται 
δεια : συμπορευται א : συμπορευθησεται ἢ | σοι] οἴῃ ν | εὡς ἕω 
Ροβί λαβετ | λαβε ροβὲ πορευθεις Νρτηποβιχ 

4 (επορευθη---και 29[ εξελθων τωβιας 71} επορευθη] + 70006 
(Γ | ραφαηλ] קז τὸν [תא | ףש[-41א61. ἡ א | αγγελος] + 00 1: 
  606 (ηδ- 8*( τις ἐστι ἰκא:  71) | ηδει 0066אטקוסט +(

 1 6%'269ואצ(ש  εἰ 1 71) | δυναμαι] δυνομαι 1: δυνασαι(סזמ 5
ΟΟΥ ΒΕ, | μετα σου] μετ ἐμοῦ ןואא(6ז/ εμ 85(8פטק ז | ₪-- 
μηδειας 51} γὰ5 כ | ραγοι97 αγροις ο | μιδιας א | εἰ 25] η א | 
εἐμπειρο5}] ἐμπορος Ν" ἃ | εἰ 397 εἰ תם: סב Ὁ | τῶν τοπὼν] τὸν 

 ו ₪  ἀρ: τοὺ τοποὺυ ἔ: 00 ἐϊμςדסחסש
 πορευσομαι (-σωμαι 0( εν [6 6766 ἀρ | πορευσομαιוח6ץ] 6

7065 τῆς μηδειας גסא | μετὰ σου] סתג τὴ: +6 ραγοις τὴς 
μηδειας και ἐμπειρος εἰμι των τόπων Νρηβα [τοπω»] - καὶ εἰπεν 
αὐτὼ ο ἀγγελος πορευσομαι )6 ἰπὶ 11} μετα σου Ν᾿" | καὶ 2%-- 
εμπειρω] και ἐμπειρος εἰμι (οπὶ גב ( του τόπου καὶ τὴς 0600 τη(7 1): 
(και τῆς οδου κατεχὼ 436): סוזה .06)|וש | εμπειρω] εμπειρὼων :תו 
ἐμπειρος ὦ ὁ: εμπειρος 666 ἀρ: εν πειρα εχω % | (και παρὰ 

γαβαηλ) και γαβαηλω 44.71) 1 γαβαηλ] γαβαηλον π: γαβαηλω 
ἂρ; γαβαὴ תג | τὸν αδελῴον] των αδελῴων Ν"(αἰ4): τὸν 
αδελῴφων | : τω ἀδελῴφω ἂρ | μων] ὑμων קוסט 

'7 τοβιας סא | οὔ ὑπόμεινον ---(8) αὐτὼ ות | πατρὶ [136]וץ 
+ μου ΑΝ 611 8% 

 8 [καὶ μη χρονισης סזה זמ : סה καὶ 60% | אקסץוטמצ] ἡ 6א ססוצ
 ןא : χρονήσεις ]\סזא

9 εἰσελθων} + 70000: (Ὁ | πατρι] + 078קגוגגה8ט)טזסש 2 | 
ιδου] קז πὲρ תתמפט] | ευρηκα] ευρὴ זמ": + ע0ש δάξηορνχ | 

 |  ἐμπορευσεται ν: 026006704 τὰ : συμπορευητε ἃה טעסק(טט6ד4]
μοι] μετ ἐμοῦ קוחתפה [ὁ δεῖ καὶ ἃ: + 26/6 εἰμς 055 | εἰπεν 49] 
  πρὸςסה |  ₪ ἢסא  | φωνησον] + μοι οἴ | αὐτον] 0טז +
με ἔπι | μεῖ ἐμε Νρηβι | ἐπυγνω ץשש ו | ποιαε] ןכז εκ אומסטא | 

 +טדוש /\1166/]%]סזצושא  | πιστοῦסא  ἐστινסוה

92 

 אט -קזפט-צ(6) 8

18 συμβουλιαν---ζτησονἾ παρα παντος φρονιμου συμβουλιον 
 סב :  ΚΟΥΧΈסת [ ἐπι παση5טקסט כ" + [ 8426 41 | παντοῦג

ἐπὶ ם | ἐπι απο ἃ | πασης] παντὸς וע | χρησιμης9] φρονιμὴς 

  (136 [φρονιμη:---(10}) καίρω 1015 5.17)קחפונ
19 κυριον τὸν θεονἾ τὸν κυριον [יא | אטקוסש ΡΥ τὸν ק*: סב 

ἀρξ (υἱα) | θεον] + שפט 1(/סק]]!מפט | (οπὶ καὶ 2.---εὐοδωθωσιν 

71) | αἰτησον»7 ζητησον 1 | εὐθειαι] 6006 ν  πασαι] כז μη ת | 
τριβοι] + σου םז5-א607₪ | סה![60/(1 καὶ 45 Ναΐ | βουλαι Βν] 
ποῦ 127061 1: סזמ 0: ₪6 βουλαι σοὺ 06]ש0/8: כז αἱ Α τεὶ! | 
εὐοδωθωσιν} εὐοθωσι ]: εὐυοδωθησονται Νάρπρβι | παν εθνος 

 |]  τα 44) | 0 29 ΒΧΞΈ] ον ΑΝסזת 0 15 5 | (סזמ |  βού αὶוא
2)024( | εαν] αν 0ה7ק: סזמ οἰκὶνν | θελη] θέλει οὐκ! ορνεχο 
(4) | βουλονται Β] βουλεται ΑΝ τεῖ] (ΓΈ 55. | סמג και 69---σου 
1" ' | (οτὰ ץטש παιδιον 71) | μνημονευνεῖ ןכז αλλα πὶ | סמ και 

δ τ σου τὸ τὰ | μη εξαλειῴφθητωσαν} εξαλειῴθητωσαν μηδέποτε 
 - | επιסא  καὶ % | επιδεικνυω σοι αποδεικνυσιμιסח 20

δεικνυω ἘΒεἾ αἀποδεικνυω 6: δεικνυω :ה υποδεικνυμε :קץ 
νποδεικνοιμε : νποδεικνυω ΑΝΊ(αἰ 4) τε} | παρεθεμηνἾ παρα- 
ϑέμην Ἦ: ἐθέμην τὴ παρέδωκα סא | γαβαηλω] γαμαηλω Α: 
Οαδναείο ϑ5(αἰ4) | סזמ דש τοῦ γαβρεια 35. | סוה τω τὴ | γαβρεια) 
γανρια ὄρ: ἀγαβρια κ 

  | ὑπάρχει σοιἿ ἔχεις τῇ  ὑπαρχει] ὑπαρχηצ'  μὴסמ 21
 | 6 σοι (35. | πολλα] +6₪700₪ ε[Ἐ(αἰά)'ק: +ךפק 6.8 | סח

9/0  [ φοβὴ εἶτ : φοβὴ 66 זה | θεον} אש Αἴτ | סזמ καὶ 2%-- 
ἄντὸν זמ | (סזה καὶ 1“ --ἀμαρτίαφ 71) | οπὶ καὶ 35 ἱ͵ | [ד טח 
ἡ 1% 63 שטו Ν; ποιήσεις ἀἰκηορχ: ποις ὁ | εναρεστον ἱ 

  αὐτὼ τῷ | ὁπ αὐτωסות 490600 זמ | 701 קס 1
  ἐντέλεσαι]''ו:  ἂνןכקז  σαντα ν | ἐντεταλσαιἾשוא לש | זה

63 ἐγτελλεσαι ὁ"): ἐντελλαισε τ: ἐντεταλμαι τῇ : ἂν ἐντεταλμαι 
71: ἐντέλλομαι 1 * )₪01( >) 44) | μοι] σοι * [(0גו) "}πὶ 

 2 ϑδινησωμαι \*סא | τὸ קדאפי ἀξεένι /4/000/4 60 | καὶ סט
οτιדת (סזו 71( | 06] כז  και ἐπειא |  γσωσκω μὴ γυώωσκων 
 א /(טו0)קתסוטא | [ἀντον םוידסש *  < םטזשע סא | סקול 6



τ 

 צץ 1

το τὸ αἣ ἐκάλεσεν αὐτόν" καὶ εἰσῆλθεν, καὶ ἠσπάσαντο ἀλλήλους. "καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβείτ 
12 ᾿Αδελφέ, ἐκ ποίας φυλῆς καὶ ἐκ ποίας πατρίδος σὺ εἶ; ὑπόδειξόν μοι. .560( εἶπεν αὐτῷ 

ΤΩΒΕῚΙ͂Τ 

Φυλὴν καὶ πατριὰν σὺ ζητεῖς, ἢ μίσθιον ὃς συμπορεύσεται μετὰ τοῦ υἱοῦ σου; καὶ εἶπεν 
13 αὐτῷ Τωβείτ Βούλομαι, ἀδελφέ, ἐπιγνῶναι τὸ γένος σου καὶ τὸ ὄνομα. 1306 δὲ εἶπεν ᾿Εγὼ 
14 ᾿Αξαρίας ᾿Ανανίου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου. "“καὶ εἶπεν αὐτῷ “γιαίνων ἔλθοις, 

ἀδελφέ" καὶ μή μοι ὀργισθῆς ὅτι ἐζήτησα τὴν φυλήν σου καὶ τὴν πατριάν σου ἐπιγνῶναι. 
καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφός μου ἐκ τῆς καλῆς καὶ ἀγαθῆς γενεᾶς" ἐπεγίνωσκον γὰρ ἐγὼ 
᾿Ανανίαν καὶ ᾿Ιαθὰν τοὺς υἱοὺς Σεμεοῦ τοῦ μεγάλου, ὡς ἐπορευόμεθα κοινῶς εἰς ᾿Τεροσόλυμα 
προσκυνεῖν, ἀναφέροντες τὰ πρωτότοκα καὶ τὰς δεκάτας τῶν γενημάτων, καὶ οὐκ ἐπλανή- 

15 θησαν ἐν τῇ πλάνῃ τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν" ἐκ ῥίζης καλῆς εἶ, ἀδελφέ. 5 ἀλλ᾽ εἰπόν μοι τίνα 
σοι ἔσομαι μισθὸν διδόναι; δραχμὴν τῆς ἡμέρας καὶ τὰ δέοντά σοι ὡς καὶ τῷ υἱῷ μου; 

7 εὐδόκησαν οὕτως" τὸ τὸ καὶ ἔτι προσθήσω σοι ἐπὶ τὸν μισθόν, ἐὰν ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψητε. 
)21, 22) 

ΤῊΝ εἶπεν πρὸς Τωβίαν "1304906 γίνου πρὸς τὴν ὁδόν" καὶ εὐοδωθείητε. καὶ ἡτοίμασεν ὁ 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ πατὴρ αὐτοῦ Πορεύου μετὰ τοῦ ἀνθρώπου" υἱὸς αὐτοῦ τὰ πρὸς τὴν ὁδόν" καὶ 
ὁ δὲ ἐν τῷ οὐρανῷ οἰκῶν θεὸς εὐοδώσει τὴν ὁδὸν ὑμῶν, καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συνπορευθήτω 

κ-18 18*ןה  ὑμῖν. καὶ ἐξῆλθαν ἀμφότεροι ἀπελθεῖν, καὶ ὁ κύων τοῦ παιδαρίου μετ᾽ αὐτῶν. (3) 
λαυσεν δὲ Αννα ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ εἶπεν πρὸς Τωβείτ Τί ἐξαπέστειλας τὸ παιδίον ἡμῶν ; 
ἢ οὐχὶ ἡ ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν ἐστιν ἐν τῷ εἰσπορεύεσθαι αὐτὸν καὶ ἐκπορεύεσθαι 

τἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι, ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν 
39 γένοιτο. 5566 γὰρ δέδοται ἡμῖν ζῇν παρὰ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸν ἡμῖν ὑπάρχει. "5" καὶ 

(4) 
2 

19 ἐνώπιον ἡμῶν; 

εἶπεν αὐτῇ Τωβείτ Μὴ λόγον ἔχε, ἀδελφή: ὑγιαίνων ἐλεύσεται, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου 

17 συμπορευθητω ΒΡΑ 

  5אט -קזפט-א

ἐσομαι ἀρ | μισθον ΡΥ τὸν 21: ΡΥ εἰς ἢ | δραχμην] פוגק 88 Β΄: 
ραχμὴν 6 | οπὶ σοι 29 א|טוש[6 | μου] ₪ 58} τὰϑ א 

16 ετι προσθησω] ετι προσθησομαι 0: επιπροσθησω ΝόΙκ: 

επιπροσθησομαι φηβινχ: επιπροσθω Ὦ: תסת 117066 1: προσ- 
θησομαι τὴ | σοι---μισθον] επι דסע μισθον σου ₪ | סמג % 

 {: | νγιαινοντεומןכפט3ש σου 1/0 + [ | μισθονןותמפט | 6ח+] כז אש( צ

τε פקק τὰς .4%%)₪/0( | υποστρεψητε δν 
  καὶ ΑΝקז [ εὐδοκησαν ουτως Κν | εὐδοκησαν ΒΑἢΡסוזה 177

1611 ΞΞ 35 : (ευδοκησεν ο αγγελος 44) | סטזש5] ש 100614 ἢ: 00705 ὁ | 
προς τωβιαν τωβιας 0725 | τωβιαν] ΡΥ τὸν χοῖ; τὸν βιαν *0א | 
γενου 1(קומתספטא | πρὸς 29] קז זש % : εἰς ο)]νν | סוג καὶ 29--- 
οδον 25 35. | καὶ 25] σου 6* | ευοδωθειητε] ευοδωθητε ] | ο νιο:] 
ουτος ג[ | αὐτου 19] μου ΥΥ | πορευου] ἐσυ צץ | μετὰ του αν- 
θρωπου] με του ανθρωπου 5: μετ αὐτου ומסא | ανθρωπου] 
Ἔτουτου ΝΟ) ΞΕ: סמ ἃ | οἰκων] κατοικων 1(40-]ץוא : סמ. + | 
εὐυοδωσει} εὐοδωσοι ): εὐοδωσαι וותספטא | τὴν οδον 39] τας (τους 

:6( οδους ἂρ | ὑμων] ἡμῶν א | סמ καὶ 5% ἀρ | סנמ 0 49 ]* | 
αὐτου 39] του 00 א!|[6 | συνπορευθητω] συμπορευσεται ἀρ: 
συμπορευθη 6 | υμιν] ἡμῖν 1: μεθ υμων τ | εξηλθαν Β] εξηλθον 

ΑΝ οἴη |" απελθειν] εξελθειν 1) | παιδιου 6 | αὐτων] αὑτὸν τ΄ 
18 εκλαυσεν δε] καὶ εκλαυσεν ץ | סמו αννα 5גז[\, | και τὸ 

18 501 5 | προς] τω τὰ | τωβειτ] τωβητ ἀρτηηβ- : τωβιαν ἀρ | 
παιδαριον ΝάκΚρν | סמ ἢ 29 διηνγϑθ | סות ἡ 39 0]-םז | τῶν 
χειρων ἂρ | μων 25] ὑμων ןכ | αὑτὸν )ןכספ 6006060004 τὰ | סוג 
και εκπορευεσθαι χ | εκπορευεσθαι] ΡΥ εν דש 1: + αὐτὸν 0 | οπὶ 
μῶν 30 > 

 ἀργυριον [ 8ν  αργυριωסב :6 τοῦςקץטקוסש] ןכצ זס 1 | זש] 19
  : τῶאוממפוגצ \]  | του παιδιου] (τω παιδιω 44): του παιδαριουסא

 ד
20 - δεδωται א : {διδοται 71) [ ζην |ןכספ κυρίου 6% | 
  υπαρχει 5: ὑμῖν 6 : Οἵ 6ןכספ του Νὅονχ ἡμῖν 29] 6סזמ
21 αὐτη] αὐτω 6קכ : (סזמ 71) | τωβητ -56שוממק | υγιαινων] 

ΡΓ τε 1 | סמ 6 6 | סמ αὑτὸν 6 

1 5 αλλ] αλλα Α | δραχμὴν פוגכ דג Β᾽ 14 οπὶ σοὺ 29 יל[ 

10 εκαλεσενἾ εκλαυσεν ὁ | εἰσηλθον 0 (10ט) 
 סב | ( εκ ποίας φυλης 236זשףז 6קותתקפטצא | (סמה 11

φυλης---ποιας 29 שחפ  φυλη:] +6 086%0צא | οὔ εκ ποίας 
 שש  | πατριδοΞ] πατριὰς ΑΝ") -οὐβαννχϑϑ(αϊ) | σὺν εἰ εἰא 29
Νάριτηηρϑβι : סה Κονχ | αποδειξον 5 

19 πατριαν] πατριδὰ 06ק | σὺ ἕζητει5] שט ζητης 6" : επι- 
ἕητεις 201ק | סמו ἡ 6" | πορεύσεται τὰ | οπὶ םעזש 2" ἃ | τωβητ 

 ₪ 60ש + [ | ονομαסקמו(ז 29 6א )מקפ-
18 ος δε ΒΗ] ὡς 6 6: καὶ 07: ο δε Ν ץש> | [|ז6 ΒΝ έμε], 

 [ | αζαριαςע6]]  τὸ γενὸςקוממתפט : + ץ6ע09 ו: ( Α: +6סומ
αζαρια 0[1: αἴαριου וש : ανανιας ἔ | ανανιου] ןכז και 0]]א : שש 
δ: αἴαριου ) | των και וא[[0 : του 6 | αδελῴου 6] אש 

14 αὐτω :134/(וז] זש₪וז 00]!כ τωβητ וא : +דש]8וז ΝΚοΟΧ: 
+ τωβητ τοὶ] | )ספ) [6ג0005 68666 1% 44): ελθης א | μοι] )ספ 
οργισθης τὰ: ₪6 6 | τὴν 19---επιγνωναι) ἐπιγνωναι τὴν φυλὴν 
σον ἃ: γνωναι τὴν φυλὴν καὶ τὴν πατριαν σουτὰ | οὔ τὴν 19 וא | 

 3 ΒΕΡΑΝ*ן]א₪] סמ  τὴν 29 Ὦρνν | πατριαν] πρῖδα ὁ | σου 29סומ
161| 5. | καὶ שט τυγχανει5] σὺ Ὕαρ εἰ τὰ | τυγχανει5] τυγχανηςο: 
τυγχανοις (6טו)+ : τυγχανει | | εκ 19[ כז καὶ 6 | οἵη καὶ ἀγαθης 

 6 γαρ εγινωσκωνךש [ | γενεα5] +6 1 | ἐπεγιγωσκον Ὕαρ εγὼזמ
 -επεγινωσκον επιγι | ( 44: επιγινώσκω 71<ץש εγινωσκὸν) ן:

νωσκὼν ||: επιγινοσκον [: επιγιγωσκω εἶνν : εγιγνωσκον Α: 
εγινωσκον ὄάκρν : εἐγινωσκε οΧ: ץושששאסש ות  οπὶ ץש> 0 1 

 : 1: αθαν ἀρםסמ 1וףט | ανανιανίιαν ₪* | ιαθαν] )6תסטשא
6000 6: ιωαθαν :ותפס ἰωναθαν :סק)מותא (ιωαθαμ 71): 
 :σεμαιου δίῃ : σεμίου ἃ [ δυο 6 | 66600 Βטוסטפ] כז 7

 6 : εἐλεμίου 6: σεμείου Α(1]\סא  σαμαίου]טוש: 06600 :

τα [5  ἐπορενομεθα] ἐπορευομὴν μετ αὐτου ἔ | 
τεροσολυμα] ιερουσαλημ Ἶ: ιλῆμ 0]ממוא | πρωτοτοκια Κονχ | εν 
τὴ πλανη [13206וק τὴν :חשש ](ַגמומזפט  גמס εν 16[[ | 
καλης 29 132061 [18(8ט) μεγαλης ΑΝ τεὶ] ₪ | סו 6 ב | αδελῴε 
29[ αδελῴος ם 

  καὶ δ | σοὶ τὸ ρΡοβὶקז [ | τιναסק]ו]!וממפטא  μοιסאו 15

93 



ΤΩΒΕΙ͂Τ 

ὄψονται αὐτόν. 53ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συνπορεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται ἡ ὁδὸς αὐτοῦ,.Ξ1Ὁ (27) 
καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων. + καὶ ἐπαύσατο κλαίουσα. Ι )98( 1 

2001 δὲ πορευόμενοι τὴν ὁδὸν ἦλθον ἑσπέρας ἐπὶ τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ηὐλίξοντο 2 ᾳ) (ἢ 
ἐκεῖ. 3τὸ δὲ παιδάριον κατέβη περικλύσασθαι, καὶ ἀνεπήδησεν ἰχθὺς ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ3 (1,3) 

καὶ ἐβουλήθη καταπεῖν τὸ παιδάριον. 4ὁ δὲ ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ ᾿Επιλαβοῦ τοῦ ἰχθύος" καὶ 4 
ἐκράτησεν τὸν ἰχθὺν τὸ παιδάριον, καὶ ἀνέβαλεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. 5καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 5 
᾿Ανάτεμε τὸν ἰχθύν, καὶ λαβὼν τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ καὶ τὴν χολὴν θὲς ἀσφαλῶς. ὅ καὶ 6 
ἐποίησεν τὸ παιδάριον ὡς εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος, τὸν δὲ ἐχθὺν ὀπτήσαντες ἔφαγον" καὶ ὥδευον 
ἀμφότεροι ἕως ἤγγισαν ἐν Ἐκβατάνοις. 7 καὶ εἶπεν τὸ παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ ᾿Αζξαρία ἀδελφέ, τί 7 
ἐστιν τὸ ἧπαρ καὶ ἡ καρδία καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος ; 8 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἢ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ, ἐάν 8 
τινα ὀχλῇ δαιμόνιον ἢ πνεῦμα πονηρόν" ταῦτα δὲ καπνίσαι ἐνώπιον ἀνθρώπου ἢ γυναικός, καὶ οὐ 
μηκέτι ὀχληθῇ. לה δὲ χολὴ ἐνχρῖσαι ἄνθρωπον ὃς ἔχει λευκώματα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς, καὶ 9 
ἰαθήσεται. τοίῆς δὲ προσήγγισαν τῇ Ῥάγῃ, "" εἶπεν ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ ᾿Αδελφέ, σήμερον 1 
αὐλισθησόμεθα παρὰ 'Ῥαγονήλῳ" καὶ αὐτὸς συγγενής σού ἐστιν, καὶ ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ ὀνόματι 
Σάρρα. ᾿“λαλήσω περὶ αὐτῆς τοῦ δοθῆναί σοι αὐτὴν εἰς γυναῖκα, ὅτι σοὶ ἐπιβάλλει ἡ κληρονομία τ: 

αὐτῆς, καὶ σὺ μόνος εἶ ἐκ τοῦ γένους αὐτῆς" καὶ τὸ κοράσιον καλὸν καὶ φρόνιμόν ἐστιν. ᾿3καὶ νῦν 3 
ἄκουσόν μου καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ αὐτῆς, καὶ ὅταν ὑποστρέψωμεν ἐκ Ῥάγων, ποιήσωμεν τὸν 

γάμον. διότι ἐπίσταμαι 'Ῥαγουὴλ ὅτε οὐ μὴ δῷ αὐτὴν ἀνδρὶ ἑτέρῳ κατὰ τὸν νόμον Μωυσῆ, ἢ 

22 συμπορευσεται ΒΡ 
12 σοι 27] שע Β 

ἀρ(44) | ανθρωπον] ΡΥ εἰς צץ | εχη \* | λευκωμα Α | סב 5 
  | οφθαλμοιΞ] + αὐτου τὴ/11ב
10 ως---ραγη] και παραγινονται εἰς εκβατανα ἀρ: εγγισαντες 

δὲ τὴ ραγη τὰ | προσήγγισεν א | τη] קז εν Κι: της 1 | ραγὴ] 
(ραυγὴ 71): ρασηλὶ 

11 εἰπεν---ραγονηλω] καὶ εἰπὲν ὁ ἀαγγέλος εν τοις ραγουὴλ 
δει ἡμᾶς σήμερον αὐυλισθηναι(οτη 44) ἀρ(44) | סמ דש παιδαριω 
45 | αυλισθησωμεθα 0%סא | {παρα ραγονηλω] προς ραγονὴλ 71) | 
ραγονήηλω Β[] γουηλ *60*א : ραγονηὴλ ΑἸΝΟΡΧΡΥ γ6}} [καὶ 1%-- 
σαρρα] καὶ 0 070% συγγενὴς σοὺ ἐστι καὶ θυγατὴρ μια ὑπάρχει 
αὐτὼ ἂρ | θυγατηρ] + μονογενὴς ΑΝΟΙκΙοιννχ: +6 5: 
+ 20/8 55 | ονοματι] ἡ ονομα τ | σαρα ἢ 

19. λαλησω---εστι»Ἷ καὶ αὐτὴ καλὴ τω εἰδει καὶ τὸ δικαίωμα 
αὐτῆς ἐστι κληρονομησαι חקש αὐτῆς καὶ σοι δικαιωμα λαβειν 

αὐτὴν σοι εγγιζει παρα παντὰς καὶ αὐτὴ ανδρεια )+ καὶ (ק 
φρονιμὴ καὶ καλὴ καὶ 0 πῆρ αὐτῆς ἀγαπα αὐτὴν ἀρ | סמו 

λαλησω---γυναικα 85. | סזה τοῦ 19 זמ | δουναι א | αὐτὴν] αὐτὴ 
 | 1]סזא  σὺתו: 6 007 Ν: 66א  εἰς πὶ | σοὶ 29[ οἱתג | סמ

ἐπιβαλλὴ 6* | οπὶ καὶ 19---αὐτῆς 30 ק\ח8 | סמו καὶ 1%--6ו זמ | 
  καὶ φρονίμον πὰגסטא | סב  | ΟἿ αὐτῆς 39סא  τοῦ 2%סומ
18 τω πατρι αὐτὴ5] περι טז καὶ ἁρμοσωμεθα (-μωσο- (ןכ 

σοι αὐτὴν (-τη ἀ) σήμερον ἀρ | סזה) και 30---γαμον 486) | οταν 
υποστρεψωμεν ἐπιστρεψαντες τὴ | ὑποστρεψωμεν ὑποστρεψομεν 
Κι ἐπιστρέψωμεν ὀῖχτν : ἀποστρεψωμεν οὗ : סמ Ἰἰαιεὶ 1: 670- 
γαστρεψωμεν ἂρ | εκ ραγων] εγκραγὼν א | ποιήσομεν 'אי\. 

  ἀρ | διοτι---ανθρωπον] 006 οτιעזמ + {66 | γαμον/ק%ומס8ץא
  σὺ ἄρχεις αὐτὴς παραסז|  δυναται ραγουηὴλ ἀντειπεῖν σοὶסט

παντὰ τὰ εθνὴ οτι γινωσκει סזו (סתה ἃ) εαν δωσει αὐτὴν ανδρι 
  οφειλησει (οφειλει σοι Ρ) θανατὸον κατα τὸν νομὸν μωσεωςד

καὶ λαβοντες αὐτὴν παξωμεν μεθ 60 טד שש πρὸς τὸν πρὰ σου ἂρ | 
ἐπιστάμαι סשה οτι] Λιαρμεὶ ₪: סוה א | ραγουηλ )כסא οτι 

 αὐτὴ 6 | 8% [06 : δωσει ἢ | αὐτὴν)]וז  | δὼ] δωηו" קחממספטא
 : ]ו *(ו)  | μωυσὴ] μωσειא  τὸν 3%סוג | * νομὸν 6(ז6קש כסא(

μωσεως ὁ | ἡ 15] 6 (1 | οφειλεσει] οφειλησει ΑΝ (10ט)י (גג1) 6" ש]1 

3 εχθυε] (γαλαγαιος 58 τη) 

9 ενχρισαι] ἐνγχρεισαι Β": εγχρισαι ΒΡΑ ΥἹ 3 καταπιεῖν ניל[ 

 א -קזפג-א 5

 -συμ [7 276005 6 | συνπορευσεταιךפ\פ] קז 0 6 | סוג .99
πορευεται Α(συν-ἾΝ שור : συμπορευθησεται ἂρ: συμπορευεσθαιπι Ὶ 

 ( πὶ | ὑποστρεψειסה : ἡ οδος ἃםשזש [ | η 0805 αὐτουצץ"  τωםטזש]
 [ νγιαιγων οὐχ: (επιστρεψαι 71): επιστρεψειקספו
ΥἹ 1 סח τοΐυπι 003 τῇ 
Φ πορευομενοι 6 סק6טסשדס זה | τὴν] ΡΥ εἰς Νρτηηβι | ηλθον] 

   τιγρὴν πΚῖϑαννזמ  τίγρινכספו  ἐσπέραςν | τὸνסזמ |  καὶ τῷקז
3 περικλυσασθαι περικλαυσασθαι [| | ανεπηδησενἾ ανεβη 

ἂρ | αποῖ ἐκ זת | καὶ εβουληθὴ] (και ηλθε 44): סתם תג | 
εβουληθη] εβουληθὴν 2 ἤθελε ἂρ | κατάπειν [(*[ καταποιειν 

χ: καταπιεῖν ΒΡΡΑΝ 
ὅσο 666 τον---παιδαριονיקיר 5  

ἀγεβαλενῖ ἀνέλαβεν Νορίκποι-χϑθ: ἡλκησεν τὰ |מג |  αὐτὸν 
ἀπὴρ | ἐν τὴ γη ]" | ἐπι] εἰς τὰסזח  : *( αυτονἾ αὐτων 

δ᾽ ἀνατεμεῖ αρα τεμε τι: τέμε τῇ | καρδιαν χολὴν ₪ | 0 

 ₪  χολὴν τ | χολη»] καρδιανחשק ןקסוא
Θ το--αγγελοι] סטזשצ ἃ | ωτῇ καθως ךכ | (ωδευον---εκβατανοι5} 

 : ὡς Νριηοδυχןכז { ἸΎγισαν ἀμῴοτεροι ἐν βατανοις 71) | ὠὡδευονשו
ὠδευσαν ῥάεϊκρν | εωτῇ + סש 6)!א | סזח ἐν ק)]ת 

  αἴαρια!קתפמ | (סומ 6/0706 ₪066 44( | סזמ  καὶ τὸזמ 7
 6 | σχολη]\|סטאא  ἡπαρזס  ἡ καρδια καὶזפ 2"--א4ק008] | *
1" (υ4} | סזמ τὸν +0 ἮὮ 

8 αὐτωὶ Ἐσ ἀγγέλοι ז | סות ἡ πνευμα πονήρον τὰ | ταῦτα 
δὲ καπνισαιἾ καπνισαι τανταὰ ν᾽  δε---οχληθη] θυμιασεις ἐμπροσθεν 
ἄὐτὸν και φεύξεται ἀπ αὐτου 0644 (οπὶ και)) | δεῖ δη סז'צא 
δει (500)0001'*א 0-1 מז < 6866 Α + סה זה | καπνισον | | שוט 
ἀνθρωπου] ἡ ανῦρα זה | ἐναντίον δὲ  ανθρωπουἿ ןכז του אסצא] : 
ἀνῦροι ₪  γυναικοιῖ קז τὴν |: γυναίκα τὴ | סש μήκετι οχληθη] 
ὃν μη οχληθὴ ετι νν ον μηκετι 13[\* [ סט μη ετι οἷ] : οὐκέτι סא : 

ον ταδί 1) ₪ ἐτὶ ε: סט μὴ סטאאדו |\"' + οὐκέτι οὐ μη ΑΝ ||6ד 
9 η δὲ χολη καὶ ἡ χολη Ρ! ἡ χολὴ ἀΐ: τὴν 06 χολὴν ονχ: 

γὴν χολὴν Ἧι τῇ χόλη | | ἐνχρισαιἿ ευὐχρισαι ο: εὑρισαι א 
(εγχρισον (ךו  ἀνθρωπὸν---«αθησεται οφθαλμονε ἐν οἷ. ἂν 
λενκωμάγτα (“μα 441) ἡ ἐμφυσισαι εἰε αὐτου: καὶ υγιαίνουσιν 

ΝΙ 2 πτογὰ μον ουγτοῖ ἐστιν ὁ χοβαρὶ 
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ι4 ὀφειλέσει θάνατον, ὅτι τὴν κληρονομίαν σοὶ καθήκει λαβεῖν ἢ πάντα ἄνθρωπον. τ4τότε εἶπεν τὸ ₪ 
παιδάριον τῷ ἀγγέλῳ ᾿Αζαρία ἀδελφέ, ἀκήκοα ἐγὼ τὸ κοράσιον δεδόσθαι ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ 

15 πάντας ἐν τῷ νυμφῶνι ἀπολωλότας. "βκαὶ νῦν ἐγὼ μόνος εἰμὲ τῷ πατρί, καὶ φοβοῦμαι μὴ 
εἰσελθὼν ἀποθάνω καθὼς καὶ οἱ πρότεροι, ὅτι δαιμόνιον φιλεῖ αὐτὴν ὃ οὐκ ἀδικεῖ οὐδένα πλὴν 

τῶν προσαγόντων αὐτῇ. καὶ νῦν ἐγὼ φοβοῦμαι μὴ ἀποθάνω, καὶ κατάξω דע" ζωὴν τοῦ πατρός ὃ 6" 
μου καὶ τῆς μητρός μου μετ᾽ ὀδύνης ἐπ᾽ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον αὐτῶν" καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει 

16 αὐτοῖς ὃς θάψει αὐτούς. "δεἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ ἄγγελος Οὐ μέμνησαι τῶν λόγων ὧν ἐνετείλατό σοι ὁ 
πατήρ σου ὑπὲρ τοῦ λαβεῖν σε γυναῖκα ἐκ τοῦ γένους σου; καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἀδελφέ, διότι 
σοὶ ἔσται εἰς γυναῖκα, καὶ τοῦ δαιμονίου μηδένα λόγον ἔχε, ὅτι τὴν νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι 

(18,19) 17 αὕτη εἰς γυναῖκα. "7 καὶ ἐὰν εἰσέλθῃς εἰς τὸν νυμφῶνα, λήμψῃ τέφραν θυμιαμάτων καὶ 

18 ἐπιθήσεις ἀπὸ τῆς καρδίας καὶ τοῦ ἥπατος τοῦ ἰχθύος" καὶ καπνίσεις, 18 καὶ ὀσφρανθήσεται 

--- τὸ δαιμόνιον καὶ φεύξεται, καὶ οὐκ ἐπανελεύσεται τὸν αἰῶνα τοῦ αἰῶνος. ὅταν δὲ προσπορεύῃ 
αὐτῇ, ἐγέρθητε ἀμφότεροι καὶ βοήσατε πρὸς τὸν ἐλεήμονα θεόν, καὶ σώσει ὑμᾶς καὶ ἐλεήσει. 

μὴ φοβοῦ, ὅτι σοὶ αὕτη ἡτοιμασμένη ἦν ἀπὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ σὺ αὐτὴν σώσεις, καὶ πορεύσεται 
μετὰ σοῦ, καὶ ὑπολαμβάνω ὅτι σοὶ ἔσται ἐξ αὐτῆς παιδία. καὶ ὡς ἤκουσεν Τωβίας ταῦτα, 
ἐφίλησεν αὐτήν, καὶ ἡ ψυχὴ αὐτοῦ ἐκολλήθη αὐτῇ σφόδρα. 

τ Καὶ ἦλθεν εἰς ᾿Εκ βάτανα " καὶ παρεγένετο εἰς τὴν οἰκίαν Ραγουήλ, καὶ Σάρρα δὲ ὑπήντησεν 
αὐτῷ' καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν καὶ αὐτὸς αὐτούς. καὶ εἰσήγαγεν αὐτοὺς εἰς τὴν οἰκίαν. Ξ καὶ εἶπενג  

εχερετίσεν ἃר/11 1  

 ΑΝ --ןקעפו--א (07) 5

αὐτὴν εἰς τὸν γυμῴωνα επιθησεις τὴν καρδιαν του ἰχθυος και דס 
παρ ἐπι τὴν θερμὴν των θυμιαματων ἂρ | επιθησειΞ} επιθησης 
ἢ: θησεις τῇ | απο---(18) αἰωνος 1% 6ק6זו6ח ἴῃ 62 [καὶ του 
ἥπατος )כס ἐχθυος 6]]א | καπνισης ἃ 

  καιת | סמו 19 15 ἄρ | εὐφρανθησεται--םושעספ  καὶסומ 18
35 --αιἰωνος τὸ τῇ | οὐκ οὐκετι 6]%]סצושא [ εἐπανελευσεται ἐπανα- 
λευσεται 2[: 66ז+ 1 τὸν 195] קצ εἰς 106/0]%\!מסז-א\/ | οταν--- 
αἰωνος 295] καὶ ποιεις αὐτὴν εγερθηναι πρωτοὸν 6% τοὺς ποδας 
αυτης και προσευξασθε εκατεροι και δεηθητε του אט και δοθήσεται 

αὐτὴ ιασις καὶ ελεον (ελαιον (ןכ καὶ [6(ש6\)6טטד προς αὑτὴν και 
γεννήσεις εξ טדדופ₪ τέκνον סדו σοι ἐστι דס δικαίωμα λαβειν αὐτὴν 

₪70 τοῦ αἰωνος ἂρ | οταν δὲ] καὶ οταν מם | οπὶ δὲ סצא | 
προσπορευὴ αὐτὴ] πορευη πρὸς αὐτὴν τῇ | προσπορευὴ] προσ- 

 סא | סוג  | εγερθὴתם  πορευὴ(סצא: προπορευὴ :)/ דטק6טט]
ἐλεήμονα τῇ | [5טקש ἡμας 1ז*תמ | סמו\, και 66766 0% | σοι 
  ητοιμασμενη] ροβίאטו | *[  : οἱ*סזא  Νשט : αὐτῇ 2? πὶקס( 19
ἣν Κονχ: סממ) αὐτὴ 71) | סמ καὶ 7%--000006 ἂρ | συ] 606 1 | 
πορευσεται] πορεύεται :ת προπορευσεται ץ | υπολαμβανω--- 
παιδια] (παιδια σοι εσται εξ αὐτης 71): τεκνοποιησης μετ αὐτῆς 
πὶ | σοι 29[ ותזא[ שט | παιδιον 007" | ὡς---ταυτα] ταυτα 
ακουσας τωβιας τὰ | εφιλησεν] ἡγάπησεν Κ(πιρ) | αὐτὴν 29[ 
αὐτὸν 6%' | καὶ 115--εκολληθη ταῦτα ומ 67 | εκολληθη] εκ- 
κολληθη ἃ : ἐκολληῆτο ὅοχ : κεκολλήῆτο Α : εκεκολλητο οὔϊ --ἶγννν | 
αὐτὴ 39] προς αὐτὴν τὰ : οἵ ΑΘ: (αυτω 71) 

ΨΙ] 1 καὶ τ9---οἰκιαν 29] και οτε λθον εἰς εκβατανα και παρε- 
ὝΕΡΟΡΤΟ πρὸς ραγουὴᾺλ 6טקסש αὐτὸν καθήμενον παρα τὴν αὐλαίαν 

θυραν και ἡσπασαντο (-ατο 44) αυτους και εἰπεν εν εἰρηνη αδελῴοι 
εἰσέλθετε εἰς τὸν 0ואסש τοῦ αδελφου ὑμων 0)44( [ηλθεν Β] 
ἤλθασιν 6: אמ אמ 600: λθον ΑΝ |6ז 3535. | εἰς 
εκβατανα] εἰς βατανα τὰ: 20/20/07 60 | εκβετανα 1 | παρε- 
γένετο Βη}17} παρεγενοντὸο ΑΝ τε]] ₪5 | και 35 ΒΟΩ3Ε) οὔ ἊΝ 
161[ | σαρα ] | υπηντησεν αὐτω ἘΒ35] αὑτοις (αυτους ₪ : αυὐτω δῃϊ) 
υπηντησεν (ηπ- 5) ΝόερὨῃῃϊπηηβι : ὑπήντησεν αὐτοις (αυτοὺυς ν: 
αὐτῆς 4866סא: םסמ ]ו 1) Α τεὶ! 600 | εχαιρετισαν 6 αὐτὸν 

 ₪0 | οπ καὶ αὑτος [13 αὐτοῖς 1): αὐτὴν 6: αὐτοὺς Α τεὶ/וצ]
  ₪ | αὐτοὺς 9ז13 αὐτὴ 6: αὐτοι ΑΝ [[6/צ 1 | αὐτος [55םטזסטפ

  αὑτη 1כז { αὐτὴν ΑΝ 611 ₪5 | εἰσηγαγενך36ז]
2 καὶ] קז καὶ 60060 αὐτοὺς ραγουηλ εἴ: - ἐγένετο 0זשש 

18 φευξετε /\ [|[επανελευσετε Α 15 ουχ] οὐκ Β" 

οφειλει σοι τῇ : ὠφείλε σοι ]: οφλησειד:  οφειλησὴתספונוזא :  
 οδἵο : ὠφληση Ν᾿ (αἰ4) | סמג {οτι 29 πὶ | κληρονομιαν + ש0ע וא |

ανθρωπον τῇחשד  σοι] συ τ: σεν | οπὶ ἡ 
14 τοτε---απολωλοτας] καὶ εἰπε τωβιας τω αγγέλω ἠκουσα 

ἀδελφε οτι εδοθη ἀνδρασιν επτα καὶ ἀπέθανον εν τοις νυμῴφωσιν 
αὐτῶν νυκτι εἰσεπορεύοντο προς αὐτὴν καὶ ) + εγω Ρ) ἡκουσα οτι 

 זמ | סה <ץש  ακαθαρτον ἀποκτενεὶ αὐτοὺς ἂρ | τοτεῖ καὶדעה
Κν | τὸ 25] כז οτι πὶ | δεδοσθαι] εδοθη τι | επτα ροβί ανδρασιν 

  | αἀπολωλοταΞ9] ἀπωλεσε τὴתוז
15 καὶ 19--00000004 29[ και νυν φοβουμαι ץש> απὸ του πῆς 

του αἀκαθαρτου οτι φίλει αὐτὴν και αὐτὴν (ταυτὴν ἃ) סטא 6% 
αλλ 05 αν θεληση εγγισαι ἀποκτενεῖ αὐτὸν ἀρί(οῖ, 5) [ סה ץטש 
  μονογενὴς Ἀν | πατριןוסעספ] |  μονὸος Αספ(  [εγὼ 1%חם 1
  μη τ9---φοβουμαι 29 ὁ | εἰσελθωνןוסש \ק1אמותסז-טא 65 | סת +
πως τὰ | סמג καθως---αποθανω 29 15 | προτεροι] προτερον (πρωτ- 

 διοτι Αγ | οἵη ο---αὐτὴ [ : πρωτοι Νρτηηβιι | οτιסצ) 6]%]סטושא
πὶ | ץטש 29--- μὴ 295] ἐαν τὰ | οὶ ץש> 2" ἢ | μη 52" --οαυτοὺυς] μὴ 
ποτε סטע καὶ εγὼ ἀποθανω καὶ καταξω τὸ γηρας του πατρος μου 

καὶ τὴς μήτρος μου μετ οδυνης εἰς τον ταῴον αὐτῶν οτι μονογενὴς 
εἰμι καὶ νιος ετερος ἡ θυγατὴρ ουχ υπαρχει αὐτοῖς ινα οταν απο- 
θανωσι θαψὴ αὐτοὺς ἂρ | סמ καὶ 5" πὶ | καταξω] ταξω :"סא 
καταγω τὰ | του--- μήητρος] των πρὼν τὰ | סזמ καὶ ὅ9---μου 29 67 | 
οδυνη9] Ἔεις αδου αὐ [ ח> ἐμοι] 6ח 66 σ"(υἱά)}: סמו %זמזפ | 
τὸν ταῴφον [םטדשש αδου זץ | סמו שטדשש πὶ | οὐχ ὑπάρχει] οὐκ 
ἐστιν τὰ | ὑπαρχη ἢ | αὑτοιΞ] αὐτοὺς ם | סמו ος θαψει αὐτοὺς τὴ 

16 εἰπεν---υναικα 357] και εἰπεν םעדש (οπι 4) ο ἀγγελος סט 
μεμνησαι πασας τας εντολᾶας του πατρος σοὺ καὶ νυν μη φοβηθης 

  6 οιδα οτι δοθησεται σοι καὶ μη λογον 66 περι του εν αὐτΊסזו
πνευματὸς ἂρ || ου---ενετείλατο] οὐκ εἰπὲν τῇ | τῶν λογων] τὸν 
λογον ΝῊΪ" : סמ 607" | των] ש 6א ον *ז | ων] ον איב | σοι 15] 

 דסטדסש  19[ 0 πῆρ σου ὑπερ του λογουשט א*+ | 0 29--ץטץשואש
του λαβεῖ σε γυναι פטק ץהפ εἴ ומ τὴρ Αϑ' | σου 19[ א εχ ₪ (|: 

 |  σε στὴνסתג |  ὑπὲρ ΟΥ̓Χסמו |  ὑπὲρ του πὶסממ סטא | סמג
γυναικα 19[ ΡΥ εἰς ₪ | סמו διοτι---γυναικα 29 2 | διοτι] οτι 

 -- | {οπὶ καὶ 2%זמ  | εσται] ἐστινתוסצא 1 | σοὶ 2] σὺותסטא
γυναικα 3% 71) | סמג καὶ 2% ] | τὴ ץטאדו ταυτὴ ןז | οἵ ταυτὴν 
  ΑΝρηβίῦסה שט | 1

17 και 019--א 060 [ οταν δὲ λαβης αὐτὴν και εἰσελθης προς 

95 
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τῇ γυναικὶ αὐτοῦ 'Ὡς ὅμοιος ὁ νεανίσκος Τωβεὶτ τῷ ἀνεψεῷ μου. ϑκαὶ ἠρώτησεν αὐτοὺς 3שש " 

Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῷ Ἔκ τῶν υἱῶν Νεφθαλεὶ τῶν αἰχμαλώτων ἐκ2 " 

Νινευή. 4 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβεὶτ τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ; 5 οἱ δὲ εἶπαν Καὶ ζῇ καὶ ὑγιαίνει. ἐ 

καὶ εἶπεν Τωβίας Πατήρ μού ἐστιν. δκαὶ ἀνεπήδησεν “Ῥαγουήλ, καὶ κατεφίλησεν αὐτὸν καὶ 6 

ἔκλαυσεν" 7 καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὁ τοῦ καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ ἀνθρώπου" καὶ ἀκούσας 7 

ὅτι Τωβεὶτ ἀπώλεσεν τοὺς ὀφθαλμοὺς ἑαυτοῦ, ἐλυπήθη καὶ ἔκλαυσεν. 8καὶ "Εδνα ἡ γυνὴ αὐτοῦ 8. 

καὶ Σάρρα ἡ θυγάτηρ αὐτοῦ ἔκλαυσαν" καὶ ὑπεδέξαντο αὐτοὺς προθύμως. 9 καὶ ἔθυσαν κριὸν 9 
)10-14( 9 Εἶπεν δὲ Τωβείας τῷ “Ῥαφαήλ ᾿Αξαρία προβάτων, καὶ παρέθηκαν ὄψα πλείονα. 

ἀδελφέ, λάλησον ὑπὲρ ὧν ἔλεγες ἐ ἐν τῇ πορείᾳ, καὶ τελεσθήτω τὸ πρᾶγμα. το καὶ μετέδωκεν το 

τὸν λόγον τῷ Ῥαγουήλ. καὶ εἶπεν Ραγουὴλ πρὸς Τωβείαν Φάγε, πίε καὶ ἡδέως γίνου, σοὶ 

γὰρ καθήκει τὸ παιδίον μου λαβεῖν" πλὴν ὑποδείξω τὴν ἀλήθειαν. 1" ἔδωκα τὸ παιδίον μου τι 

ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ ὁπότε ἐὰν εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν, ἀπέθνησκον ὑπὸ νύκτα. ἀλλὰ τὸ 

νῦν ἔχων ἡδέως γίνου. καὶ εἶπεν Τωβίας Οὐ γεύομαι οὐδὲν ὧδε ἕως ἂν στήσητε καὶ σταθῆτε 

8 εκλαυσεν ןגל[  ηυλογήῆσεν Α 
᾿: 11 απεθνησκοσαν 13* | εχον ΒΒΡ 

  προβατων ἄτηρ | καὶ 29--πλειοναὰ] καὶ ελουσαντοסמו 9
και ἀνεπεσον (-σαν (ןכ εἰς το δειπνον ἀρ | εθηκαν τὰ  πλειονα] 
πολλα ον | εἰπεν---πραγμα] και εἰπε τωβιας προς ραφαὴλ 
αἴαρια αδελφε λαλησον ) + δὴ (ןכ προς ραγονὴλ περι της θυγατρος 
αὐτου και δωσει μοι αὐτὴν εἰς γυναικα ἂρ | εἰπεν δε] και εἰπὲν 

 --- τω 6 | υπερסמו | ₪  δε ΑΓ | τω ραφαηλ] 4207100סא | סומ
πορεια] τα εν τὴ οδω תג | ὑπερ] περι ὄκτ | πορεια] εν πορια 
Α | τελεσθητω] στητω ἃ 

10 και 15---αληθειαν] καὶ εἰπε προς τωβιαν τεκνον φαγε καὶ 
πιε καὶ 8605 6עסט τὴ νυκτι ταυτὴ επισταμαι γαρ οτι ש סט\\(₪ 

καθηκει λαβειν τὴν θυγατερα μου εἰ μὴ σὺ (σοι (ןכ και ερω τὴν 
αληθειαν (- προς σε Ρ) ד6אעסש ) + οτι σὴ ἐστιν 4) ἀρ(44) (οπι 
επισταμαι---τεκνον 29(( | τὸν ἈοΎΟ»] των λογὼν קדצ : דש λογωο: 

 |  καὶ ΑΝ 1611 ₪86כז [1[ | πίε Βδ]ב  καὶ εἰπεν ραγουὴλסמג |  οὔסזמ
  | καθηκει] πρεπει τὴ | το---λαβεινב συ [ γενου 201 | σοιךושפט]

λαβειν αὐτὴν ומסצא | סתג קש ם% | υὑποδειξω Β] εἰπωσι τὴ: 
(επιδειξω σοι 71): - σοι 41008 γε}] 

11 εδωκα---καλλιστα] δὴ εδωκα αὐτὴν επτὰ ανδρασιν καὶ 
ἀπεθανον και עטש φαγε και πιε καὶ εἰπε τωβιας סט μὴ φαγω ουδ 

  διαστησὴης τὰ προς 606 και εἰπε ραγονὴλ τιסט  εὡςחוש  μὴסט
δυναμαι ποιῆσαι καὶ αὐτὴ σοι ἐστι δεδομενὴ ὑπὸ του νομου κατα 
αγχίστειαν ἰδου αὐτὴ σοι δεδοται κατα τὴν אקושוש τοὺ νομοὺ εἰς 
γυναικα ὁ δε κε του οὔνου εὐοδωσει ἡμῖν τὴν νυκτα ταυτὴν καὶ 

ποιήσαι 660 ἡμᾶς ελεος καὶ εἰρηνὴν ἂρ [πὶ ηδη---πιε ἃ | οὐδ סש 
μὴ] οὐδε ἃ | διαστησεις ἃ | סתג καὶ 60--αγχιστειαν ἃ | τοῦ 
οὔνου κε ἃ | τὴ νυκτι ταυτὴ ἃ | סתב καὶ 75---ειρηνὴν ἃ}: (και 
ἐλαλησε ταυτὰα 400005 προς ραγονὴλ καὶ ἀπεκριθη ραγονὴλ ἰδου 
διδωμι ταυτὴην γυναικα κατα τὴν κρισιν του νομου 0 66 του סטקששסש 
κυριος εὐοδωσει ὑμῖν τὴ νυκτι ταυτὴ 44) | דס παιδιον μου] αὐτὴν 

  | τὸ παιδιον] τω παιδιω 0  παιδιον] παιδάριον Αἷ : παιδειονות
ΑΝ )6 81} צה8 2--34 11() | סב μου Α | επτὰ ανδρασιν] ανδρας 
)7 τὰ | [6סחסז ποτε סא: סחסט 6 | εαν]αν ΑἸΝδοῆ! ἰηγννν : סב 

 : קח  | εἰισεπορευοντο (εισπορευονται 1.74}: εἰσπορευωνταιות
πορεύονται Χ: πορεύωνται ὁ  απεθνησκον απεθνησκαν ΟΧ: 
αἀπεθνησκοσαν 13%/\6[1: αποθνησκουσιν 6 | סתג ὑπὸ πὶ | νυκτα 
Βε] כז τὴν ΑΝ τοὶ] 5 | סמו αλλα---γινου תה | τὸ 25] τὸν 0: 

 9000"13]ון%  ]* | νυν ἐχων] συνέχον ἴ (εχ οοΥτ) | εχων] εχονסומ
  γον 00/07 0706 δέδανεסש-- οἷν | [₪0%ןחפ-ש : סוג א | סט

  | ον γευομαι 00069 [ οὐδὲν γενομαι οχ | γευσομαιזה  οὐδὲνסוה :8
Αοἤκιησνυνοῦ " ὡδε---ελεημὼν ןכסוושצס ἴῃ 607 | [660%--ןו 6% 
 : םסמ 1104 זה  ανἹ 60 μὴ \ | στησητεἾו 5 | אש 0/0
στητε Νείκονχ: στήσετε (06)מ | σταθητε πρὸς με] λαλησῆτε τὸ 
πράγμα סצא | σταθητε] σταθησητε " : σταθησεται ג( : λαλησηται 

  4 4 γιγνωσκεται ἃזשקוז 1
9 τωβιας ΒΡΑ 10 τωβιαν ΒΡΑ | αληθιαν Β" 

  Έ ΚΞאט -קזפונ-ג 2

εἰσηλθοσαν כ | εἰπεν 131461[ + ραγουηλ τε] 0285 | 66 
τὴ Ὑυναικι] προς εὖγαν τὴν γυναικα Ὁ αὐτου] + ραγουηλ 1 | 
ὡτῇ {τι 71): סות זמ | ομοιος] 00005 שפ-) 0( ἐστιν סצא | νεανισκοΞ5] 
Ἔσυτος 0025 | τωβειτῇ קז τω Α : τωβητ סקותתפטצץא : 08 
12-6000 | ἀανεψιω] αδελῴφω ἂρ 

8 καὶ [[1%--ץוש(ש και ηρωτησεν αὑτοὺς (ειπεν αὐτοις 4) 606 
(Ὁ καὶ εἰπεὲν ἀντοῖς γιγώσκετε τωβιτ τὸν αδελῴον (שש ק και 
εἶπαν *חס.) ἃ) αὐτὴ τὸν εκ των υἱων νεφθαλειμ ἂρ | ηρωτησεν 
αὐτου: 0/3/29: Ἐ, | οθεν [\ | αδελφοι] + μου ץ | εἰπαν] εἰπὸν 

 νεφθαλει | [  εκ 1%סזמ |  αὐτω Κονχסזת | 6 : εἰπὲν ἃς]!תתוא
05[ νεφθαλειμ ΑΝ εἰει εχ η) τεὶ] 608 | αἰχμαλωτων] αἰχμαλω- 
τισθεντων ]: συναιχμαλωτων צץ | εκ 29] εν :00)]-תפ-ש : 6 סא 
ες )6 ₪: τῶν ἐν [\:: τῶν εἰς | | [[ץוע6ש νίνευς Νικ᾽ δεν 7(ρ]-- 
οΥχ: νηνευὴ "אז 

4 και---(5) υγιαινειἿ και εἰπεν αὐτοις γινώσκετε τωβειτ τὸν 
αδελῴον μου και εἰπεν γινώσκομεν και εἰπαν υγιαινει ἀρ [οπὶ 
καὶ τό-π-μοῦ ἃ | εἰπεν 19] εἰπαν :כי ἐναι καὶ חץ 
4} | αυτοι:} προς αὐτοὺς Ἐν | γιγωσκετε] γινωσκε Ν᾽" | τωβειτ] 
τωβητ -קתפ> ἡμῶν [1)ם ἡμῶν οἱ δε εἰπὸν γιγωσκομεν και 
εἶπεν αὐτοῖς υγιαίγει Α(γιγν-}Ν δος -τηοτ--ΧΟ ΓΞ 6. [μων] ὑμων 
εἰ"; μον ἘΞ | εἰπον] εἶπαν ΑΝ ΠΗ: סממ % | γινωσκομεν 

  εἰ ἘΠקז ואו  6 | νγιαινειיואיט
 א:  οἱι--υγιαινει εὖ | οἱ δε ειπαν]Ἶ και ἀπεκριθησανסזמ 5
 : 1 | και 19[ ἐρερηο ἘΞ/]ותסונואא : תסת ]וףט6ו  π᾿ εἰπαν εἰπὸνסות

  | τωβια9] τωβιτ ἃסזח זמ6%(ט)
Θ (ον καὶ "ו 136) | ανεπηδησενἾ ἐπηδησε ἂρ: αναστας תג | 

ραγονηλ קס αὐτὸν ז | οἵῃ καὶ 2" πὶ | και ἐκλαυσεν] סזח 8 | 
ἐκλαυσεν (7) καιἾ κλαυσας τῇ 

καὶ τ’---εκλαυσεν) και εἰπεν εὐλογια σοι γένοιτο (γενηται 
ἢ) ₪ ανγῦροε καλου και ἀγαθου ὦ μεγαλων κακὼν οτι ἐπηρωθὴ 

ἀνὴρ δικαιοι ποίων ἐλεημοσυνας καὶ περιέλαβεν םטזסע (τωβιαν 
τὸν υἱὸν τοῦ αδελῴου αὐτου Ρ) και ἐκλαυσεν ἐπὶ τὸν τραχῆλον 

αὐτὸν ἀρ (εἴ, 5) | ευλογησεν ἡγαπησεν )  αὐτονἾ ον 6א ססזז ) | 
ἀυτω αὐτὸν τ: οἵα זה | 9--αγθρωπου] 0/0001 δον μεὶγὶ ἐς ἐμ Ἐ, | 
καλου] + ןופש (||\  ανθρωπον ΒΑΔ] טוספ ν: + 0% Ν᾽ το]! | 
ἀκουσαεὶ ἀκουσασα Ν (ασ 6% οοτ); ἐραγουηλ זמסטא | τωβητ 

 ז Α [[6]46)!ומצוא : סזמ  | καυτου Β] αὐτου<קזחהפ-א

  ἢ | καὶ 15] ἐεφίλησεν αὐτὸν ἂρןי--+אג טל;  καὶחה ₪
εὖνα קטו αὐτὸν "ו τῷό | η 15] קז καὶ Α | αὐτου 15] ραγονηλ ἂρ 

 - | σαρα ] | αὐτου 19] αὐτην ἀρ | εκ)קה " καὶ δ “αὐτὸν 3סות
 |  | οπὶ καὶ 39 4זמ  5 : οὶיא קס  | εκλαυσενרקע

νπεδεξαντοῖ νπεδεξατο ἱκορνχί 5: εδεξαντο זחמ εδεξατο 6 | 
αὐτονεἾ αὐτὸν Ἐν 

06 



ΝῊΙ 5 ΤΏΩΒΕΙΤ 

πρὸς μέ. καὶ εἶπεν Ῥαγουήλ Κομίξου αὐτὴν ἀπὸ τοῦ νῦν κατὰ τὴν κρίσιν" σὺ δὲ ἀδελφὸς 8 

12 καὶ εἶ αὐτῆς, καὶ αὐτή σού ἐστιν: ὁ δὲ ἐλεήμων θεὸς εὐοδώσει ὑμῖν τὰ κάλλιστα.(5) ו:  
ἐκάλεσεν Σάρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ, καὶ λαβὼν τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν 

 Τωβείᾳ γυναῖκα, καὶ εἶπεν ᾿Ιδοὺ κατὰ τὸν νόμον Μωυσέως κομίξου αὐτὴν καὶ ἄπαγε πρὸς 
3 τὸν πατέρα σου" καὶ εὐλόγησεν αὐτούς. "3καὶ ἐκάλεσεν "Εδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" (16 καὶ (16) 

(ἢ + λαβὼν βιβλίον ἔγραψεν συνγραφὴν καὶ ἐσφραγίσαντο. "4 καὶ ἤρξαντο ἐσθίειν. 15 καὶ ἐκά- 
τῇ ᾿Αδελφή, ἑτοίμασον τὸ ἕτερον ᾿ רו “Ῥαγουὴλ "Ἑ;δναν 'πὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῇ 

16 ταμεῖον καὶ εἴσαγε αὐτήν. 15661 ἐποίησεν ὡς εἶπεν ו εἰσήγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ, καὶ ἔκλαυσεν" 
τ καὶ ἀπεδέξατο τὰ δάκρυα τῆς θυγατρὸς αὐτῆς “9 καὶ εἶπεν αὐτῇ 7 Θάρσει, τέκνον, ὁ κύριος 

(19) 
(:ο) 

τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς δῴη σοι χάριν ἀντὶ τῆς λύπης σου ταύτης" θάρσει, θύγατερ. 
Ὅτε δὲ συνετέλεσαν δειπνοῦντες, εἰσήγαγον Τωβείαν πρὸς αὐτήν. 20 δὲ πορευόμενος ἐμνήσθηשדנו +  

τῶν λόγων 'Ῥαφαήλ, καὶ ἔλαβεν τὴν τέφραν τῶν θυμιαμάτων καὶ ἐπέθηκεν τὴν καρδίαν τοῦ ἰχθύος 
3 καὶ τὸ ἧπαρ, καὶ ἐκάπνισεν. 3076 δὲ ὠσφράνθη τὸ δαιμόνιον τῆς ὀσμῆς, ἔφυγεν εἰς τὰ ἀνώτατα 

408 δὲ συνεκλείσθησαν ἀμφότεροι, ἀνέστη Τωβείας 4 Αἰγύπτου, καὶ ἔδησεν αὐτὸ ὁ ἄγγελος. 
ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν ᾿Ανάστηθι, ἀδελφή, καὶ προσευξώμεθα ἵνα ἡμᾶς ἐλεήσῃ ὁ κύριος. 

() 5 5601 ἤρξατο Τωβίας λέγειν Εὐλογητὸς εἶ ὁ θεὸς τῶν πατέρων ἡμῶν, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά 

14 ἡρξατο ΒεὉ 15 ταμιον ΒΊΑ 
4 συνεκλισθησαν Α | τωβιας Α | κλεινης 13* 

 א/-כזפט -א 5

αὐτὴν ץ | εποιησεν ---εκει] γεγοναν (0טו) ουτως τὴ | εἰσηγαγεν 
εἰσηγαγον 4: ε 2% 6% (16ט) סטו ο | εκλαυσεν] - ἐκεῖ τὰ | και 
45--αὐτης 112616 6111] (Ὁ 

  δω εἰςא:  Κονχ | δωη] δω Α΄": δωσειςמפ  καὶ τῆςסוג 17
 סה |  | οπὶ σου πὶ/61]!א χαραν 00₪אטקש] |  | σοι] σου 2ס*

θαρσει θυγατερ 15 | θυγατηρ 6% 
11 1 οτε---αὐτὴν] καὶ )+076 44) 066/6ז οταν (οτε 44) 

συνετέλεσαν του ευφρανθηναι {(- και Ρὴ) ειἰσηγαγον τωβιαν εἰς τον 
κοιτωνα ἀρ(44) | οτε---δειπνουντες} του δειπνου δὲ τελεσθεντος 

 | ₪  καὶ 5: εἰσηγαγεקז [ | εἰσηγαγον,\"ג*  | συνετέλεσενמג
προς αὐτὴν ΡΥ 100 0700/00:0/ו 5 Ἶ 

2 ο--εκαπνισεν}] και ἐμνημόνευσε τωβιας (οπι 1( των λογων 
ραφαηλ και ελαβε τὴν καρδιαν του ἰχθυος 05 ) + δέ 0600 5 
δἰ 05707000 ἐγες67}5147)) 
]6 5] [πορευομενος] - εἰς τον κοιτωνα ἃ | ἐλαβον סצ [οἵη 
τὴν τὸ οὐχ | εἐπεθηκεν} αἀπεθηκεν %: εθηκε τὰ | του ἡπατος 6 | 

 6 αὐτώ 0 αγγελος(ח6ע  οσαד עד + [ καὶ 45 Αο)]η | εκαπνισενסומ
εν τη οδω ] 

8 οτε---αὙγελο9] καὶ εξεβαλε דס ἀκαθαρτον πνευμα καὶ 

)+ απεστὴη καὶ Ρ) εφυγεν εἰς τα ἀνω μερὴ τῆς αἰγυπτου και 
ραφαηλ εδησεν αὐτο εκει 055 [εξεβαλε---πνευμα] 000? 2% 
00004 00/00 (οἴ. 5}}}} οτε δε ὠσφρανθη] οσφραθης δε τὰ | 
(οτε δὲ] καὶ 71) Ι οσφρανθη ΟἸὨΐΚη | 66[ קז εὡς ΑΚοΙΞ | 
ανωτατα] ανωτερα 1: + μερὴ א | αὐγυπτου] קז τῆς א: (קז τῆς 
γῆς 236) | αὐτοῦ םשזש 6: αὑτὸν Κπονχ: αὐτὴν זה 

4 ὡς---κυριο5) και τωβιας εἰπε προς σαρραν ἀδελφὴ αναστα 
(τωγφανιτς 88) καὶ προσευξωμεθα καὶ δεηθωμεν του προσωπου 
(οπι 45) κῦ סחשפ ποιήσει (ποιήσαι τι Ρ) εᾧ μας ελεος και σρίαν 
εν τὴ νυκτι ταυτὴ 055 (εἴ. 8) | συνεκλεισθησαν} απεκλεισθησαν 
Ὡς: ἐκλεισθησαν τὰ | ἀγεστη] קז και סא | απο] εκ ג | καὶ 19 85 
 - | προσευξοס*א")  | αδελφη)] + 0 τῆς κλινης τηοχ (-φοιא 501
μεθα 6מתמ | ημα5] )ספ ελεηση |6(]%]ץא : | קספ κυριος .\ | 
ἐλεησὴ 0 κυριο5] 0 05 ελεηση τὰ | ελεησει א *סא | κυριος] 6 
Νόρποβυχ 

5 και ηἡρξατο] כז και ἀανεστησαν ἀπὸ της κλινης ד : εἰπε 66 זמ : 
και εἰπε ἂρ | ηρξατο τωβιας λεγειν] 12:007/00/ 700065 00005 60 | 
οὔ ץ6ש)\ εἰρη | εἰ] κξ ἀρ: סמג גממ: +א6 107828 | סמו σου 

13 

13 συγγραφην 13% 

97 

12 τωβια ΒΡΑ | ηυλογησεν Α 
ΝΠΙ 1 τωβιαν יא 

% | κομιζου---εστιν] πέτα סנש 6006 ווא א 6 ἐΐῤὲ 
 |  0 2 007 85 (ςἴ. ἀρ)ל 0000 20/0700
κομιζου αὐτὴν )כס νυν 29 Κονχ | סומ τὴν ὁ | סוח 66 15 Αουνχ | 
εἰ )ספ αὐτῆς 6 | σου] כז αδελφη חט ₪ : כז ἀδελφης סצ : 606 6 | 

 | 6 | ἐλεήμων 0605[ 0200/1704 0000101 ἑεγγας 85)-מסטואא  ἐστινסזמ
ευοδωσει] εὐοδωσαι זחמפו : εὐοδωσοι ]: εὖ δωσει οὔ | שש [ υμων 
τ: ἡμιν ,\* 

 סח 12, 18 8
19 και 19--)13( εσφραγισαντο] και ἐεκαλεσε τὴν μα טדר 

και εἰπεν εἐνεγκαι (και ἡνεγκε 0( βιβλιον και εγραψε συγγραφὴν 
συνοικειουσαν ὡς διδοται καὶ εδωσαν (δεδωκαν Ρ) αὐτὴν αὐτω 

γυναικα κατὰ τὴν συγκρισιν του βιβλιου μωυσεος και ἤνεΎκεν ἢ 
μῆρ αὐτης και εγραψε καὶ εσφραγισαντο ἀρ (οἴ. 8) סומ] και 
εσφραγισαντο 0 [| | σαρραν |ןכספ αὐτου 1: σαραν ]: σαρρα | | 
αυτου] + καὶ 06ש\ προς τον πρα αὐτης 106)|וא | αὐὑτηΞ] αὑτὴν ὁ | 
παρεδωκεν] παρεδωκαν רע : ἐδωκεν τὰ | τωβεια] כז דש ΑΝΙρΊ Καὶ 

 :  εἰς Νρτηποβαχ | μωυσεως] μωυσεος εἴϊηνכז [ | γυναικαסז-צא
μωσεως ὄτα | κομιζεις 6 | απαγε] 0707076 ἔρῆκονχ: (υπαγε 

71) | αὑτους] αὑτὴν ₪ 
 --- λαβουσα πὶ | συνγραφηνסא | ל 666 18

(15) εκαλεσεν ρετῖίδθτε גם (Ὁ | γραφὴν τὰ | εσφραγισαντο 13061 [ 
εσφράγισατο ΑΝ τεὶ! ₪ 

14 ηρξαντο εσθιειν] τοτε εφαγον καὶ επιον 0055 | ἡρξατο 
Βερβηοῦχ | εσθιειν)] + και πίνειν ו 

  | εκαλεσεν---αδελφη] εἰπε ραγουὴλץ  καὶ ιϑ---αυτουסמג 15
)+ εὄνα Ρ 85) τη γυναικὶ αὐτου 0045 | εκαλεσεν] 6(ח6ש % | סמ 
ραγονηλ 4015 | סוג τὴν γυναίκα αὐτου ₪ | αδελφη] αδελῴε ם : 

 - 2004דס 6ד6קסש 70/0600ש] |  ἴῃ 60וגט(1]ג  την | το---αὐτὴνסמו
 \/021%0-ץא | סב  ἀρ | ταμίειονסה 6ז<קסש | 55 00 10070
και 3%5--)16( εἰπεν 19 5 | 6/0076 ΒΝ] εἰσαγαγὴ סא : 6000076 Α 
1611 | αὐτὴν] τ εκει ἀρ 

16 και 19--)17( θυγατερ)] και εποιησεν ουτως εδνα (οπὶ 85( 
και εἰσηγαγεν αὐτὴν 65 τον κοιτωνα και περιελαβεν αὐτὴν ἡ μῆρ 
αὐτης και ἐκλαυσε και εἰπε θαρσει θυγατερ ο θς του ουρανου ) + εἰ 
ἐεγγαξ 88) εν τὴ νυκτι ταυτὴ 6\605 επιδω (-δωση Ρ) ἐπι σε και 

)+ δωσει σοι 5( χαριν (χαραν 85) ἀντι ) + της (ןכ λυπης σου τῆς 
ἐμπροσθεν ἀρ(44 (οἴῃ καὶ τὉ--αὑτὴν 19)}(3)} | סמו και το-- 

5ΕΡΤ. ΝΟΙ,. 111. 1. 

ΨΥΎ ΨΥ ΨΥ ΘΠריו יייירובי-ייר דירה קירור וורו.  

ἘΠ να ירי ייושיי 

τ νι να רוד ריקרדו .כש רוויר ו יי ירייה רוייושיובווי'ק ישי יויו δε δεν 



ΤΩΒΕΙΤטזזז 5  

Β σου τὸ ἅγιον καὶ ἔνδοξον εἰς τοὺς αἰῶνας" εὐχογησάτωσάν σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσαι αἱ 
κτίσεις σου. δσὺ ἐποίησας ᾿Αδάμ, καὶ ἔδωκας αὐτῷ βοηθὸν Εὔαν στήριγμα τὴν γυναῖκα 6 (8) 
αὐτοῦ" ἐκ τούτων ἐγενήθη τὸ ἀνθρώπων σπέρμα. σὺ εἶπας Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον -- 

μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον αὐτῷ. Τκαὶ νῦν, Κύριε, οὐ διὰ πορνείαν ἐγὼ χαμ- 7 (9) 
βάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀχηθείας " ἐπίταξον ἐχεῆσαί με καὶ αὐτῇ συνκατα- 
γηρᾶσαι. ὃ καὶ εἶπεν μετ᾽ αὐτοῦ ᾿Αμήν. 9 καὶ ἐκοιμήθησαν ἀμφότεροι τὴν νύκτα. “ἡ Καὶ δ | 
ἀναστὰς Ῥαγουὴλ ἐπορεύθη καὶ ὥρυξεν τάφον, "λέγων Μὴ καὶ οὗτος ἀποθάνῃ. "5" καὶ 19 2 

(τ)ו:  ἦχθεν Ῥαγουὴλ εἰς τὴν οἰκίαν ἑαυτοῦ, 15 καὶ εἶπεν "1466 τῇ γυναικὶ αὐτοῦ (1Φ᾽ Απόστειλον 

μέαν τῶν παιδισκῶν, καὶ εἰδέτωσαν εἰ ζῇ" εἰ δὲ μή, ἵνα θάψωμεν αὐτὸν καὶ μηδεὶς γνῷ. 

τϑκαὶ εἰσῆλθεν ἡ παιδίσκη ἀνοίξασα τὴν θύραν, καὶ εὗρεν τοὺς δύο καθεύδοντας. "ΓΤ καὶ 13 9 

το Καὶ εὐλόγησεν Ῥαγουὴχ τὸν θεὸν λέγων τς | (1ו) ἐξελθοῦσα ἀπήγγειίχεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ. 
Εὐλογητὸς εἶ σὺ ὁ θεὸς ἐν πάσῃ εὐχογίᾳ" καὶ εὐλογείτωσάν σε οἱ ἅγιοί σου καὶ πᾶσαι αἱ 

κτίσεις σου, πάντες οἱ ἄγγελοί σου καὶ οἱ ἐκλεκτοί σου εὐχογείτωσάν σε εἰς τοὺς αἰῶνας. 

12 ἀποστίλον Α [ιἰδετωσαν ΒΡ 7 αλλα Α | συγκαταγηρασαι Β8Ὁ 5 κτισι: Α 
15 ηυλογησεν Α | εὐλογια] + καθαρα και 6766 13** | κτίσις Α 

) + κμὸ γαεογερ φμοαῖ קמו οἷς 58) 655  εαυτόυ ΒΑΝΕΒ] 
αντου τΕ}] 

12. και εἰπεν---Ὕνω] καὶ εκαλεσε ραγονὴλ εὗνα τὴν γυναικα 
αυτου και 6(ח6ע αὐτὴ αποστειλον δὴ μιαν των παιδισκων εἰς τὸν 

κοιτωνα και ιδετω εν εἰρηνὴ ἀρ(.4)85 [πὶ καὶ 19 655 | εκαλεσε--- 
αὐτῊ] εἰπε ραγουὴλ τὴ γυναικι αὐτου ἃ 44 | סמו εδνα 5 | סזוה 
εἰς τὸν κοιτωνα 55. | καὶ ιδετω] κί //020/ 5: - εἰ 447 | εἰπεν 
λέγει τῇ | 66/6 [םטדסט--- πρὸς εδναν τὴν γυναικα αὐτοῦ שדוחחפונ : 
{προς τὴν γυναικα αὐτοῦ εδναν 236) | εσδνα ס*א | των παι- 
δισκων] παιδισκὴν τὴ | εἰδετωσαν»} ἰδετωσαν 06-תספטצא : ἰδέτω 
ΝΙΝ: 466 ז [ εἰ 25---ἰνα] καὶ ηυχογησε 1 | סה εἰ δὲ μη ) | 
μη] μοι ο | θαψω οἸκίοννυχ {Ὑνω] ץץשדש ,\01-1סזעואא : γνώσει 6 

18 και το---καθευδονταΞ}] και ἀπεστειλεν εδνα Τὴν παιδισκὴν 

και ἀνεωξε τὴν θυραν του κοιτωνος Καὶ οΧυχνος εν τὴ χειρὶ αὐτῆς 
και )800 αὐτοι καθευδοντες κοινως ἀρϑ [απεστειλεν---παιδισκην 
ἀπῆλθεν ἡ παιδισκὴ ἃ | סמו τοῦ κοιτωνος ἃ | ἐδου---κοινως 
  005 007-7701070 597 55 [| | εἰσῆλθεν --- θυραν] ανοιξασαהל 005 1/1/0777
τας θυρας και εἰσῆλθεν ἡ παιδισκὴ ο(ανυξ-χ | οἱ εἰσῆλθεν 66 | 
αἀνοιξασα τὴν )0טקשש] ןכספ καὶ 2% ΝΙρίητδα : סמו τῇ : סמו τὴν θυραν 
60% [τὰς θυρας Ἐν τοὺς δυο] αὐτοὺς τὴ 

14 και---ἰ καὶ εξηλθὲεν εδνα καὶ απηγγείλεν דש סע 
αὐτῆς ἀρί(εδνα + :(6ע\ εἰ ]10ב ααὐ Ξάμαν»ι εἰ αὐ 

 קזח ה ספינא  013 85. | ἀνηγγειλεν + | αὐτοις} αὐτῷוולה
15 και [0%19--6(שץ καὶ εὐλογησαν τὸν θεὸν καὶ εἰπὰν 

εὐλογῆτος εἰ 6א ὁ θεος του οὔνου καὶ τὴς γῆς εν πασὴ εὐλογια 
αγιε καὶ καθαρε καὶ ἀμιαντε εὐλογησατωσαν σὲ πάντες οἱ αἰωνες 
σου 0 τύπτων καὶ ἰωμενος εὐλογησατωσαν 66 πάντες οἱ 
σου εὐλογησάτωσαν σε πάντες οἱ ἐκλεκτοι σοὺ ἂρ [εἰπαν εἰπὸν 
ἃ | εὖ ἘΔ ₪ | סה 0 060% ₪ | סמג 6ץ--00ש τὸ 8 | סתו εν 
παση εὐλογια ἃ | סה καὶ 45 ἃ | 0מג εὐλογησατωσαν 19--שסע τὸ 
ἃ | οπὶ εὐχογησατωσαν χ5---σοὺυ 4" 85 | εὐλογησατωσαν 06 35] 
και ἃ] [ ραγουὴλ τὸν θεονἾ τὸν אש ραγουὴλ קוחחספונא : (ραγουὴλ 
τὸν κυρίον 74): +7 ]סמו δεριδα σίους ῥηγα εὐ ταμεία (Τ | 
Χεγων και 6ודאש δἰ | συ Κὲ קוחחספטא : זמ δο "νυν | חו 0/0609 8 | 
εὐλογία 3*[ Ἔκαθαρα και 0706 ΒΒΡᾺΝ το! ₪: )+ σου ?1( | 

  καὶ%ז | (סזמ  καὶ 2" 560 | εὐλογειτωσαν 15] εὐλογησάτωσανסמ
25 --αἰωναν 71) | זה καὶ 4"--שסש 4" 6% [πᾶσαι αι πάσα ἡ τὰ | 
κτήσεις [| | οπὶ παντες---αἰωνας ן | πάντές---σε 29] εὐυλογει- 
Τωσαν (εὐλογησαΐωσαν Ἰ) σε οἱ ἐκλεκτοὶ σοὺ καὶ παντὲς οἱ 
αγγέλοι σου ἵν | παντεφ] ןכז καὶ ΑΝ όςο  ]γυν | εὐλογειτωσαν 
1] εἰ 6א ססזז Ν᾿ εὐλογησάτωσαν ΕΓ [| τους] כז πάντας 

 א 6ח]!זציאש

8 

  - ἜΚא 5- קזפונ \

  15-ενδοξον 055 | παναγιον 1  (οπὶ καὶ ενδοξονץ | כזה דס 9
71) | τοὺς [₪5שש,₪ τας γενεᾶς του αἰωνος ןכ | סזמ ευλογησατωσων--- 
σου 2" )71(55- | ευὐλογησατωσαν קז και ἂρ | סזה 06 6 | πασα ἡ 
κτισις ἂρ | [אדוש6ופ κρισεις חצ 

6 συ--σπερμα] שט ἐποίησας τον ) + (םעסש ןכ ₪002 και εδωκας 
  βοηθὸν εὐαν τὴν γυναικα ομοιαν αὐτω καὶ εξ αμφοτερωνםטזש

εγενηθη (-νν- ἃ) דס σπερμα (γενος 44) των ανθρώπων 0044( | 
αδαμ---αὐτου] 2427007 εἴ νερίσγενε δέ 07507 γε 67 δῆς 07710700 
εἴμ 55. | αδαμ αδα 5. זהפ 5 [ εὐαν»] קז τὴν τῇ [ סזה στηρίγμα 
( | ἐκ τουτωνῦ και εξ αμφοτερων [| εκ εἰς ם | εγεννηθη 

  | ἀανθρωπωνזחסואא  : των]ה : דש ז*  | τοῇ τὸνא * ססקו]!*'תז?535
 : Κνםעשסש : 6709 τιםע0קשחשץ 6 τῶνסזז):  εχ(ש  τῶν εἴτקז

  | σι?'קומתספטא 1 εἰς\קזמ(קז דס)ס5טא | שח(קא₪] קז 05 +
 :  οπὶ ἀπὶ | ποιησωμεν ποιήσομενק: 15 καὶ--םעזש 395[ קז

 םעדסש 010(2600): סתמ 58 | סה  κατםטזש]  5 | ομοιονהל
ὁμοιον ΑΝ 

7 ουἿ קז σὺ γινωσκεις οτι ἂρ: ןכז σὺ (υ 5טק ΓΑ5) 000065 οτι ἷ: 
συχι ח][> [δια πορνειαν δι ἀποριαν ק | προνειαν οχ | סוח <ץש 
ἄρτ | αλλ.-- συνκαταγηρασαιἿ αλλα κατα δικαιωμα τοῦ νομου 
σου ἐπι דש ἐλεηθηναι ἡμας κε ἐμε τε και αὐτὴν και συγκαταργησαι 

(ἀργὴ εχ (6סזז ק τω ἀκαθαρτω δαιμονιω καὶ δὸς ἡμιν Κε τεκνα 
και εὐλογιαν ἄρ( 45 ἔκατα δικαιωμα] τα δικαιωματα 44. | סוזה 
σον 5 | επι--ἄξ 15] לוקו( 10/0778 לוקי 70517 55 | ἐμε--- 
δαιμονιωἿ εἰ 02 νιοδίς ל ἐπ 2007 ]תלו 5: οτὰ 44( : 

 |  ἴῃ 6 | ₪ 706009[ αληθεια τὰקסז16זש  τὲ 1) 5} | εγω--αὐτὴזמ
ἐλεηϑηναι ονχ | αὐτῇ ταύυτὴν ἵκπονχ: μετ αὐτῆς ΤῊ: 
αὐτὴν καὶ ὅοτμῖν 6: ταύτη ἈΝ ||6ז [συνκαταγηρασαι συνκατα- 
γήρασομε Α (αγηρα δὺρ זהפ Α"); συγκαταγηρασομαι ἔρβητδι : 
σνυγγηράσαιμε δ: συγκαταγηρᾶσομεν 6[: γηράσομαι τὰ : “με 

  + μοι ἵκονχאו:

5. καὶ δΐν κεν 0* | εἰπεν μετ αὐτου εἰπὸν (-παν (ןכ κοινὴ ἂρ | 
εὐπεν} Ἐσαρρα εἐππουχ 35 | μὲν αὐτου] μετὰ του 6: 8סזה זח 

₪ ἀμφοτεροι--ταφονἿ ἐν τὴ νύκτι ἐκειγὴ και εἰπε ραγουὴλ 
  ἃ) ταῴον τη νυκτι(שק-  (Ὁ ἐΐε 35) ορυξατεםטזסש : οἰκέταιדתו
 58 | ἀμφοτέροι μοὶ ( ἱμέδαῦ 355הוו הקמ מו ποίη) טד

  ἐπορευθη καὶ τῇ,טאזמ | | סוזה

10 λέγων --αποθανη] ινα ἐᾶν ἡ τεθνήκω: θαψώ αὐτὸν νυκτοῦ 
καὶ μηδειε Ὑγω «γὰ μή γένωμαι εἰς ὀνειδισμὸν καὶ καταγέλωτα 
ὄρ: ווב 4/00/01 δί קוו ד 0/7 ואלו 0 00 νι 

 סטזסו] | %  10/00 σββγούγέμνι 35. | ὁπὶ καὶקוו קו דר[ לוקו
  Λזס : ἘΠῚסטזשו

11 και““ταὐτου καὶ (Ὁ ἐγένετο (ןכ ογαν ἐξηλθοσαν σι 0 



 ךןד זא 5

)18( ι6 'δεὐλογητὸς εἶ ὅτε ηὔφρανάς με, καὶ οὐκ ἐγένετό μοι καθὼς ὑπενόουν, 1% ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ Β΄ 
(19) τη ὄλεός σου ἐποίησας μεθ᾽ ἡμῶν. "7 εὐλογητὸς εἶ ὅτε ἠλέησας δύο μονογενεῖς" ποίησον αὐτοῖς, 

δέσποτα, ἔλεος, συντέλεσον τὴν ζωὴν αὐτῶν ἐν ὑγείᾳ μετὰ εὐφροσύνης καὶ ἐλέους. 
δ) [8 τϑἐκέλευσεν δὲ τοῖς οἰκέταις χῶσαι τὸν τάφο. [ἷ9 Καὶ ἐποίησεν αὐτοῖς γάμον ἡμερῶν 
(3) 20 δέκα τεσσάρων. “9 καὶ εἶπεν αὐτῷ Ραγουὴλ πρὶν ἢ συντελεσθῆναι τὰς ἡμέρας τοῦ γάμου 

(4) “τ ἐνόρκως, μὴ ἐξελθεῖν αὐτὸν ἐὰν μὴ πληρωθῶσιν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου, “" καὶ 
τότε λαβόντα τὸ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ πορεύεσθαι μετὰ ὑγείας πρὸς τὸν πατέρα" 
καὶ τὰ λοιπὰ ὅταν ἀποθάνω καὶ ἡ γυνή μου. 

ΙΧ ₪ τ Καὶ ἐκάλεσεν Τωβίας τὸν Ραφαὴλ καὶ εἶπεν αὐτῷ “᾿Αζαρία ἀδελφέ, 3 λάβε μετὰ 
σεαυτοῦ παῖδα καὶ δύο καμήλους, καὶ πορεύθητι ἐν “Ῥάγοις τῆς Μηδείας παρὰ Γαβαήλ, 

)5( 4 καὶ κόμισαί μοι τὸ ὃ ἀργύριον. καὶ αὐτὸν ἄγε μοι εἰς τὸν γάμον. 3διότι ὀμώμοχεν ἱῬΡαγονὴλ 
ῳ «μὴ ἐξελθεῖν με" “καὶ ὁ πατήρ μου ἀριθμεῖ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω μέγα, ὀδυνηθήσεται 
)6( 5 λίαν. 566( ἐπορεύθη Ῥαφαήλ, καὶ ηὐλίσθη παρὰ Γαβαήλ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον" 

17 «“λαιος Α | υγεια] υγιεια Β΄: υὑγια Α | μετ Α | ελαιους Α 
21 υγειαΞ} υγιειας Β΄: υγιας 4 

3 ομωμοκεν ΒἘΡ 

16 ηνῴρανας Β"ΡΑ] ευῴρανας 13* | ελαιος Α 

ΙΧ 2 μηδια Α 4 λειαν Β" 

κ᾽א/ -קזפט -א לי \, 

ἡμίσν οταν αποθανω εγω καὶ ἡ γυνὴ μου ὑμέτερον εστι 0% 

τέκνον εγω πῆρ σου και 6096 μῆρ σου 6 (οἴ. 58) [μου 19[ μοι 
 <ץש | 29% αλλο 65 | οταν] εως ἂρ--שסש 19 5 | סמ  -| οἱ καιץ

 | [ σου 3" 45ד6אשסש ןכס δέ 55 .| υμετερον] σον ἃ .| θαρσει )5כז [19
λαβοντες א | τοῦ τα ] | αὐτοῦ] אשזש ₪: μου Ν | 6% 

 | א* 3 : αγιας'(]וז  1 μετα νγεια5} εν υγεια τὴ | υγειας] υγιειαςא*
παάτερα και] πρα א 6א προς 2* | οταν---μου] μετα θανατον ἡμων 

  ἰ αποθανω] + εγὼ 105007זמ
ΙΧ 1 και 19[ τοτε 055 | εκαλεσεν} ἐλαλειίσε (ει 6א 6) ה 
Ὁ (οι 600006 236) .| μετα---μὸι 25] ἐντευθεν δυο καμηλους 

)+ 6 φωαέμογ ו סנ 35) καὶ πορευθητι εἰς ραγας προς γαβαηλ 
και δος αυτοις (δἰ 35) το χειρογραῴον καὶ λαβε το αργυριον και 

₪706 αὐτο μετα σου ἀρ(ῷ | πορευθητι] πορευθεις 1 | μηδειας] 
μιδηας ο: μιδιας א | παρα] προς 0: περι סא | סתג καὶ 3" 1 | 
κομισαι μοι] אטווש ם: סב μοι 605 | κομισον ] | {και 4%-- 
μοι 29] 6006 6000 71) | αγαγε ὀρὶ | μοι 25 Β] סמ ΑΝ | 5 

 : 1הסמ וו [ 056  ομωμοχεν ΒΑ.סומ 10+גזג .ססותזהה 8
ὠμοσε τὰ : ομωμοκεν 133) [1 

4 καὶ [19--\ושש σὺ γαρ סמג) ἃ 44) ץששששא6ופ οτι εσται 0 
πατὴρ μου αριθμων (-μω ἀρ: + αἦές 55) και εαν χρονιίσω (-σωμεν 
5( μιαν ἡμεραν λυπησω αὐτον .)00/0001 85) καὶ ραγουνηλ ὠμοσε 
μειναι με (μοι ἃ 44) δεκατεσσαρας (ροβὶ ἡμερας ἃ 44: 00000 35) 
ἡμερας παρ αὐὑτω και סט δυνησομαι αθετησαι τὸν ορκον αὐτου 

ἀρ(44) 85. | εαν] αν ₪ | χρονισωμεν 6 | μεγα ΒΑ(Ύ 5:0 195 ΑὉ) 
 גחסופטא <  6: μεγαλως 2611 | οπὶ λιανאשמ] סומ

5 καὶ 19--שטדש 29[ και ἐεπορευθη ραφαηλ και οι οἰκεται αὐτου 
εἰς ραγας καὶ ἤλθον προς γαβαὴλ και ηυλισθησαν εκει και εδωκεν 
αὐυτω ραφαὴλ דס χειρογραφον και ὑπεδειξεν טדש περι του υἱιου 
τωβια οτι ἐλαβε γυναικα τὴν θυγατερα ραγονυὴλ και εστιν εκει 

καλων טדסע «εἰς τον Ὕαμον καὶ ἀνεστη γαβαηλ και εξηνεγκε 6 
θυλακια και εδειξε τας σφραγιδας και ἠριθμησε το αργυριον και 

ἐπεθηκεν επι τας καμήλους 255 [οἱ οἰκεται αὐτου] 17/7 72/07/0007" 

077 εἰ αἴμο 007 55. 1 ραγα5] + 412006 55. 1 ἡλθον] ₪ ₪ | 
υπεδειξεν] 0/01/ 55. | περι---οτι] 0אלש 70/0 ₪ | סמ καλων--- 
γαμον ἃ} | סזח ραφαηλ και ηυλισθη ἢ | {και ηυλισε 236( | παρα] 
περι סא | γαβαηλ ΒΕ] γαβαιλω 1: {(γαβααλω 71): γαβαηλω 
ΑΝ 1611 | סמו τον [ ο9] ο Νόόριηποβ--χ : ₪5006[%ז | προηνεγκεν 

13---2 

 [ | με] μας ἀρססותומה 5 | 600068: תג  ἐοΐμπιסת 16
 | ἐγίνετο 5)016( : 60676670 1 [ Ὑεγονεν τὴ | εγενετοסטא .6/6/670] סע

μοι] יאוש Ῥ: οι ἀπι { υπενοουν] ὑπενοουμὴν 6: ὑπεμοουμεν ἂρ | 
 סמ שפע 1]6 | סמנו |.  σοὺ ὁכסף(  πολυ ἀρ | ελεοςסזמ

μεθ ἡμων ἃ | μων] ὑμων 0% 
17 ευλογητος---ελεου:] εὐλογητὸς εἰ κε οτι ἤλεησας δυο 

μονογενεις καὶ τοὺς γονεις αὐτων ποιησον αὐτοις δεσποτα ελεος 

δεσποτα )8ןכס ελεος ג[ | 6605[ ρὲ τὸ 1  συντελεσον] καὶ τὰ | 
υγεια)] ΡΓ εἰρηνὴ τ: υγιεια || μετα εὐφροσυνης} ἰόν 
7/04507/0100006 67 | 9 [ + 04 

18 εκελευσεν---ταφον] καὶ ἤλθοσαν οἱ 4סוא6זש. και εἰπεν 
ἄντοις χωσετε (χωσαι Ρ) τὸν ταῴον πρὸ τοὺ ἡμέραν γενεσθαι 
ἀρϑϑίπρο -- 66000 [ ἀαμέέφεια»: 07101900 “οἱ εἰ φιόρῆο τεΐαί) | 

 : | | τοις οἰκεται9] ταῖς οἰκεταις ἃ.6א6\6עש6 דג 6 δὲ] καὶא6\6טש6ש
  πῇסמ
19 και---τεσσαρων] καὶ εἰπε (ειπεν 666 Ρὴ) τη γυναικι αὐτου 

εἐτοιμάσον ἀρτοὺς πολλοὺς καὶ εἰς τοὺς (τας (כ. βοας εδραμε 
  τ τ μα, 1-1הפ יול ידו יש

και εταξεν (ἐνεῤογαιέέ 2700501015 21015 85) ετοιμαζειν 
2 δίκα χω ρας ν ναι φασεράνε κγθ᾽ν ἀιιῳ 
τεσσαρων] Ῥτ και ὶ 

20 και---γαμου 29[ και ἐκάλεσε τωβιαν και ὠμοσεν αὐτω και 
εὐπεν οὐ μὴ εξελθης εκ του οἰκου σου 665 ἡμέρων ιδ΄ עס εὐφρανὴς 
τὴν ψυχὴν τὴς θυγατρος μου τὴν κατωδυνωμενὴν ἀρφ [και 15-- 
εἰπεν} εὐ αἰὐχὲξ 700086 86. 1 οὐττοιδ΄] π6 60 0006 ῥέοὲ 
γέρε 000600 0065 55[ | αὐτω] αὐτοῖς ΑΥ' || οπὶ πριν---γαμου 19.00 | 

 : דג  6: εἐνορκωσεסקאש 6 ενעסקאשפ] |  ἢ 6  τελεσθηναι τὶסוזה
εἐνορκωσαι ο(εξ- 05')א. .| μὴ 19] כז τοὺ שמפוג. | αὐτὸν] αὐτοὺς 
Ν טפ) εχ (ססזז | εαν μη] שפ> αν ̓ρ]πηηβαν: πρὶν ν | ₪ 
τεσσαρες ἡμεραι] ἡμεραι ιδ΄ τὴ | δεκα τεσσαρες] τεσσαρις καὶ 
δεκα ὁ: ιδ' אוגא\) [ἡμεραι] μεραι ἔ(υϊ4) 

921 καὶ [19--קסט καὶ דס ἡμισυ των νπαρχοντων μου λαβε 
παραχρημα και υπαγε εν εἰρηνὴ προς τον πάτερα σοὺ και 70 αλλο 
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ΙΧ 5 ΤΩΒΕΙΤ 

Β ὃς δὲ προήνεγκεν τὰ θυλάκια ἐν ταῖς σφραγῖσιν καὶ ἔδωκεν αὐτῷ. δκαὶ ὥρθρευσαν κοινῶς 6 (5}) 
καὶ ἤλθοσαν εἰς τὸν γάμον, καὶ εὐλόγησεν Τωβείας τὴν γυναῖκα αὐτοῦ. οἷς 

᾿ Καὶ Τωβεὶτ ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐλογίσατο ἑκάστης ἡμέρας" καὶ ὡς ἐπληρώθησαν αἱ ἡμέραι τῆς ι΄ 
πορείας καὶ οὐκ ἤρχετο," εἶπεν Μή ποτε κατήσχυνται; 2 ἢ μή ποτε ἀπέθανεν Γ᾿αβαήλ, καὶ οὐδεὶς . 

δίδωσιν αὐτῷ τὸ ἀργύριον ; 3καὶ ἐλυπεῖτο λίαν. 4εἶπεν δὲ αὐτῷ ἡ γυνή Ἀπώλετο τὸ παιδίον, 3 
διότι κεχρόνικεν" καὶ ἤρξατο θρηνεῖν αὐτὸν καὶ εἶπεν 5020 μέλει μοι, τέκνον, ὅτι ἀφῆκά σε 5 
τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου; ϑκαὶ Τωβεὶτ λέγει αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον ἔχε, ὑ ὑγιαίνει: 7καὶ εἶπεν ὃ 

αὐτῷ Σίγα, μὴ πλάνα με: ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐπορεύετο καθ᾽ ἡμέραν εἰς τὴν ὁδὸν ἔξω 
οἵας ἀπῆλθεν, ἡμέρας τε ἄρτον οὐκ ἤσθιεν, τὰς δὲ νύκτας οὐ διελίμπανεν θρηνοῦσα Τωβείαν τὸν 

ὁ ὃ υἱὸν αὐτῆς, ἕως οὗ συνετελέσθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου ἃς ὥμοσεν Ἱ ῬῬααγουὴλ 
ποιῆσαι αὐτὸν ἐκεῖ. Εἶπεν δὲ Τωβείας τῷ Ραγουήλ ᾿Εξαπόστειλόν με, ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ ἡ 

μήτηρ μου οὐκέτι ἐλπίζουσιν ὄψεσθαί με. ϑεἶπεν δὲ αὐτῷ ὁ πενθερός Μέϊνον παρ᾽ ἐμοί, κἀγὼ 8 

(ῳ) 

9καὶ Τωβείας λέγει 9 ἐξαποστελῶ πρὸς τὸν πατέρα σου καὶ δηλώσουσιν αὐτῷ τὰ κατὰ σέ. 

6 ἤλθοσαν 13*ל (-θαν 13*( | ηυλογησεν Α | 0 ΒΡ 
μελι 4 6 σειγα 3* 2 1 זשקוז Α | ποριας \ 3 λειαν Β" 

7 σειγα Β" | ησθιεν ἡσθειεν Β": ησθιε ΒΡ | διελίπανεν Β" | τωβιαν ΒΡΑ | γεν, ΒΡΑ || οπὶ τω גל[ 
9 τωβιας ΒΡΑ 

6 και--υγιαινει] και παρεκάλει αὐτὴν τωβειτ καὶ εἰπε θαρσει 
αδελῴη παρεσται ο ספ ἡμων υγιαινων περισπασμος τις αὐτῶ 
ὙεΎΟΡνεν μὴ λυπου 07) καὶ 0 πορευθεις μετ αὐτοῦ πιστος ἐστιν εκ 

των ἀαδελῴων μων ἐστι μὴ θης ἐπι τὴν καρδιαν 000 κακὸν 

405 (οἴ, 5) [τωβητ כ | και εἰπεῖ λεγὼν ἃ | ἡμῶν 19[ ὑμων *ןכ | 
 καὶ εἰπὲν [ εστι---κακὸν 4}} | (και---αὐτηכ | סצב  αὐτῶν₪עזש]

αὐτὴ τωβητ 71) | זש8ףד 6קתםמפ-וא | λεγει] εἰπὲν ז | σιγα] 
σιωπα τὰ | οπὶ μη λογον εχε τῇ | εχε] ἐκχεε 6 | υγιαινοι ἢ 

7 και τὸ---με 397 και εἰπεν αννὰ ἀπωλετὸ τὸ τεκρὸν μοὺ καὶ 

εκπηδησασα επι τῆς οδου περιεβλεπετὸ εἰ ἐρχετᾶι 0 υἱος αὐτῆς 
εως οὐ εδὺυ 0 ἡλιος καὶ εἰσηλθεν εἰς τὸν οἶκον αὑτῆς Καὶ οὐκ 
εγευσατο οὐδενος καὶ οὐκ ἡδυνατο ὑπνωσαι καὶ ΕΎὝΕΡΕΤΟ ὡς 

συνετελεσθησαν αἱ δεκα τεσσαρες ἡμέραι του γάμου καθως ὡμοσε 

ραγουὴλ εἰπε τωβιας πορευσομαι πρὸς τὸν πρα μου οτὶ 0 πατὴρ 
μου καὶ ἡ μητὴρ μου αγωνιουσιν εἰ 6% ὀὁψονται דס προσωπὸν μοὺ 
ἀρῷᾷ [ἐκπηδησασα] + 020001 εἰ ἐδαΐ 856. περιεβλεπετο] כז εὖ 85 | 

 [ εἰ 19---αὐτῆς 19 55 | εἰσηλθεν] ΡΥ 2007002 6/ 86 | εἰς---αὐτὴς 25סזת
ἐμ εδίοείμενε 5: οὐὰ αὐτης ἃ | סה καὶ 55---᾿ὑπνωσαι ἃ | סה 
εἐγενετὸ 080 | τεσσαρες---γαμου] 0/09 55. | οἵὰ καθως ὠμοσε 
ραγουὴηλ ἃ | πορευσομαι--- μου 29[ 20/0 85. | ἀαγωνιωσιν ἃ | סוזה 
ετι 6[| | סתג καὶ εἰπὲν αὐτω ἢ | εἰπὲν 19[ λεγεὶ οἰκίοννχ | 
οἵη σιγα---μὲ 1% | סב σίγα 607 [απωλετο---μου 19[ τὸ παιδίον 
απωλετὸ τὸ | סמו καθ ἡμέραν וא | εξω---τωβειαν αρτὸν μὴ 
ἐσθιουσα καὶ τὴν νυκταν א)\6שש τῇ | (οπὶ εξω 71) | οἰας] οἱαν Ε: 
οιος 6 | ἀπηλθεν] ἀπηλθαν ΑἸ: αἀπηλθὸον Νὀορ)ηδαν | τε] 

 6 Αδο[ τον | αὐτη5] εαὐτὴς ἢ | οὐ][א : סת ת | ץטאזשפ] + סגשצ
29[ αν ז | ετελεσθησαν τὰ | ₪9[ ₪4 ץ | סתג 6א6 זמ | סות דש 

 |  99 1סתג וע ]  0 ἢסות 076 % | סזמ | ₪  | αποστειλονואל
 ] καὶ 3 --μοῦ 34% ἢ | οἵ μου 35 ₪8 | ελπιζουσιν 0\/60004סות

Ῥοβί με 4% ἔ: ελπιζοὺυν τοῦ ἐδεὶν τὴ 
8 εἰπεν---σεἾ καὶ εἰπὲ ραγουὴλ 676 εξαποστελὼω αγγελοὺς 

προς τωβιτ τὸν πατέρα σου και ὑποδειξουσιν αὐτω περι σοὺ σὺ 6 
μεῖνον ετὶ ολιγας ἡμέρας μετ ἐμοῦ (44)0ק 5 [ἐξαποστέλλων | 
τωβιτ] τωβητ :כ οπὶ 836. | υὑποδειξωσιν 44] סוה ואז. ἐμου ἃ 44[ | 
{ειπεν δε αὐυτω καὶ εἰπε 71)  εἰπὲν δε εἰ δὲ τ" | סו αὐτὼ 19 
ἢ || (ο [0%ז6/06ק ραγουὴηλ 71) | πενθερὸς Β6] “αὐτου ΑΝ το}]} 

παρ] ἐν ומ | καγω] ἐγὼ ἢ | εξαποστέλω 11" /\ ['"א *'[]גהזא 
εξαποστείλω שנ εξαποστελλω [06--)9)1ןצ"א* ץש|| | אש τὰ 
πράχθεντὰ τὰ || δηλωσουσινἾ δηλουσιν (διλ- סא) סצא | סמ 

  καὶ εἰπε τωβιας μηδαμὼφ ₪ πὲρ αξιω σεא₪(--ןוסט] / 2

  Α | εξαποστελλω Β5ןוועסש 8

  -σϑα-- ΧΟ ἐςג א(2%6

προσήνεγκε εἴἠϊιηγνγχ : προσηνεγκεν αὐτω ἕν: -ἰ εἰ 6, | ταις] 
τοῖς 6 [ סוח και 45 Κ 

Θ και τ---αὐτοῦῇ και ὡρθρισαν אסועשפ καὶ ἤλθοσαν εἰς τον 

γαμον προς ραγουὴηλ καὶ טקסש> τωβιαν ανακειμενον καὶ εἰπε 
γαβαηλ εὐλογητὸς אפ ος ἐδωκε σοι εἰρηνὴν )סד υἱος 66₪ 5 

καλου και αἀγαθου και ἐλεημοσυνας ποιουντος εὐλογήμενος εἰ και 

εὐλογημένος ο πῆρ σου και εὐλογημενὴ ἢ γυνὴ שסט και 0 πῆρ και 
ἢ μὴρ αὐτης 0755 [και ὡρθρισαν אסועשפ] סזה ἃ : סמו κοινως 55 | 

  εἰς τὸν Ὕαμον ἃ | αἀνακειμενον» +6/ 22320211 20077000] δὲסחמ
σεοείσεῖέ σε 55. | γαβαηλ] ραγουηλ ἃ | καλου και} סת 1: 

 |  ἑμα 5קש?  | οπὶ εὐλογήμενος 25 ἃ | σου 19[ + εἴק"  καὶסזמ
οἵα εὐλογημένη ἃ | οπὶ καὶ ἡ μῆρ ןכ [ | οπὶ και ὡρθρευσαν κοινως 
₪ (α4) 1 ὡρθρευσαν Β] ὡρθευσαν 6 : ὠρθρισαν ΑΝ τεῖ] | ἡλθοσαν 
ΒΡΡῚ] ηλθαν :ה" ηλθὸον ΑΝ סמו | |[ז6 τὸν πὶ | εὐλογησεν] 
2200/20: ηυδοκησεν Νόρταϑα | τωβειας9} τωβιαν 607 | 

  και 6זדש] קז
ηριθμει τας ἡμέρας 0דש ]וז  καὶו"--רקא(זס]  καὶא 1  

εξηλθε τωβιας 0 νιος αὐτου καὶ επλεονασαν αἱ ἡμέραιףו  

ηριθμησε 44. 35. | εἐπλεονασαν]ק |  ἔτωβιτ] τωβητ0ק5)644  
 לח ἐοηβίσίαε קנה[ 55[ ]| τωβειτῇ τωβητ קוו(

αὐτοῦ) | ελογισατο εκαστης ἡμερα:] »πριεγαδαίέ 4/2 ₪ | 
(Γ(αἰά) | εἐκαστης ἡμεραςז6]]  “λογισατο ΒεἾ ελογιζετο ΑΝ 

καθ ἐκαστὴν ἡμέραν Νρτδι: καθ ἡμέραν τὴ: ἐτὴν πορείαν 6 | 
ἤρχετο ἘΠ) μοί (ΤΈ,: ρχοντο ΑΝ τεὶ] 

2. εἰπεν---(3) λιανῖ καὶ ἐλυπηθὴ τωβιας ) 720 86. : סומ ἃ) 
καὶ εἰπὲν μὴ ποτε τεθνηκε γαβαηλ καὶ סט (μδριο 35) διδωσι דש 
νεῷ μον τὸ ἀργυριον 80ק | εἰπεν ἐτωβιτ οὔ κίογχ )) 6א η): 
ἐτωβην νὰ: ἐτωβιαν Α: + 00/0 εἰς 60 | κατησχυνται 
καταίσχυνται 6: καταισχυνεται ἔ | η} εἰ %: καὶ 2: סות ))!א | 
οἵα μὴ πότε 2" זמ | ουδειεἾ סט τῇ | διδωσιν )כסף αὐτω 6]]וא 

8 ελυπηθη ₪ | λιαν] 000000 τὰ 
4 εἰτὲν 1’ -“εἰπὲν 15} καὶ εἰπὲν ἀννὰα ἀπώλετο 0 υἱος μου και 

  πέρι αὐτουזה [  καὶ εἰπεν ἂρםטזסט  ἴη καὶ εθρηνει πέριסטאאדו
ἃ || καὶ εἰπὲν 15] ε' αἴεεδαί 8: λέγουσα ἀἢ | γυνη] + םטדסש 
ΑΝ αι ἘΠ | σαιδιον] παιδαριον תותסז-ץא | סח% διότι 
κεχρόνικεν דה | διοτι καὶ οτι 6[|: סדו רז | אאא קסשואאש /\ | αὐτον] 
αὐτὸ ] | καὶ εἰπενἾ λεγὼν τὸ 

δ ου-“μουἹ 0 τέκνον τὸ שו τῶν οφθαλμὼν μὸν προῖ τι 
ἀφηκα σε ἀπέλδειν םח ἐμου ἀρί μίαφηκε) δ᾽ | ον μελει] ουαι 
τοῖσι = םסח 1/6 62 | μέλλει εἿν | οπὶ μοι ק | ἀφηκα σε 
αφήκανυ 

 ןסס



ΤΩΒΕΙ͂Τ אז 4 

᾿Εξαπόστειλόν με πρὸς τὸν πατέρα μου. "ἀναστὰς δὲ Ῥαγουὴλ ἔδωκεν αὐτῷ Σάρραν τὴν 8וס  
γυναῖκα αὐτοῦ καὶ τὰ ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων, σώματα καὶ κτήνη, ἀργύριον" τ καὶ εὐλογήσαςוו  
αὐτοὺς ἐξαπέστειλεν λέγων Εὐοδώσει ὑμᾶς, τέκνα, ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ πρὸ τοῦ μὲ ἀποθανεῖν. 

τ. ΤΞκαὶ εἶπεν τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Τίμα τοὺς πενθερούς σου, αὐτοὶ νῦν γονεῖς σού εἰσιν" ἀκού-1,13( ( 

σαιμί σου ἀκοήν καλήν. καὶ ἐφίλησεν αὐτήν. καὶ "Ἕδνα εἶπεν πρὸς Τωβείαν ᾿Αδελφὲ - 
ἀγαπητέ, ἀποκαταστήσει σε ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ, καὶ δῴη μοι ἰδεῖν σου παιδία ἐκ Σάρρας 
τῆς θυγατρός μου, ἵνα εὐφρανθῶ ἐνώπιον τοῦ κυρίου" καὶ ἰδοὺ παρατίθεμαί σοι τὴν 
θυγατέρα μου ἐν παρακαταθήκῃ, μὴ λυπήσῃς αὐτήν. 

 6 ταῦτα ἐπορεύετο καὶ 10/96/69 εὐλογῶν τὸν θεὸν ὅτε εὐόδωσεν τὴν ὁδὸν αὐτοῦ, καὶ[1ז0 1

κατευλόγει Ῥαγουὴλ καὶ 156עשש" τὴν γυναῖκα αὐτοῦ" “ἢ καὶ ἐπορεύετο μέχρις οὗ ἐγγίσαι αὐτὸν εἰς 
Νινευή. 

1 ΞΚαὶ εἶπεν Ῥαφαὴλ πρὸς Τωβείαν Οὐ γινώσκεις, ἀδελφέ, πῶς ἀφῆκες τὸν πατέρα σου; 
3 ϑηροδράμωμεν ἔμπροσθεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν, “λάβε δὲ παρὰ χεῖρα τὴν 

  Α [|τωβιαν ΒΡΑךסלופ 12
2 τωβιαν ΒΡΑ 3 αιτοιμάσωμεν Α 

 \א6-קזצט-א 8

του 259 ἃ | סוג ἐπὶ παραθηκὴν 5 | סומ סטזשצ 08 | ἡμερα5] 
+ μέΐας εἰμές 55. | καὶ δου] φιρία 400000 5: סה δου ἃ | κατε- 
φίλησαν ἃ} | αὐτου] εαυτου |: ὑμων *א | σου 19] οὐ 51 8 
)50[ 185 1 111} Αὐ | αὑτοι] קז) και 236: סמ 71) | νυν] τοινυν ε: 
(οτε 71) | ακουσαιμι] ακουσωμαι )%>: ακουσομαι Νρτηποβι: 
ακουσομεν 610 | κατεφιλησεν % | προς τωβειαν] προς τον βειαν 
ἢ: זש τωβια τα(υϊά) | ἀποκαταστήσει ΒΝ 56] ἀακαταστησει Ν: 
καταστησαι ₪: αἀποκαταστησαι Α τε}} 600 | סמו 0 %תמת"סצא | 

  | σουא του τὰ | μοι] μου [ | και δωη μοιצ  05 1: το 0%אטקוסף]
 |  29 6זמ וש6-ןגסע |  | 06005 ἔסצא  04006 τῇ | 70406כספו 45

 | 0 παρατιθεμαι σοι τὰ][-תתסטואא | אטקוסש] 00 [ | סוג  τοῦ 2%סו
"παρατιθεμαι] παρατιθημι 6 | σοι] 66 ת | | την---αὐτὴν 25 6 

 [6 | λυπησηΞ]]א  καὶכז [ εν παρακαταθηκη τὰ μηות 62 | סומ
 *א \  αὐτὴν 29 6: λυπησειςספ(

ΧΙ 1 μετα---Ψινευη] και ἐπορευθη τωβιας χαιρων και εὐλογων 
  οὔνου καὶ τη γὙη3 και προσηυξατο λέγων γενοιτο μοιדסע 060 דסט

τιμαν τὸν πεένθερον μου ὡσπερ τοὺς ἐεμαυτοὺ γονεις πασας τας 
ἡμέρας τῆς ζωης αὐτων καὶ εἐπορευθῆσαν τὴν οδον αὐτων και 

ἥλθον εἰς καισαρειαν ἡ ἐστιν ἀπέναντι νινευι ἀρ(44)85 [πὶ καὶ 19 
ἃ | οὶ καὶ 29 44 | οπὴ τῆς 15 ἃ 44 | סב καὶ 9--0שזישש+ το 44 | 
προσηυξατο λεγων} εἶχέ 955. | μου] +6/ 300 0 85] 

 |  τῆς 44[ | μετα---τωβεια9] 700/05 0/0 ἐμ 60עוע6עו] קז
μετα ταυτα] και τὰ | μετα] קז καὶ ΝρΙποβιιχβξ: δὲ + | סת 
καὶ τὸ Νρὶπηποβανχθξ | οτι] καὶ א!( | οπὶ καὶ 29---γιγευὴ תג | 
(κατευλογει] εὐλόγει τωβιας 71) | ραγονηλ] ΡΥ 185 (1) Ν: כז 
τωβιας τὸν στοβιχ | סות καὶ 39 Αἴ | εδναν---αὐτου 29] Κάνα 
μ χοῦ 018: 5 | εδνα 60ז | ἐπορεύετο 29] επορευθὴ 6]א: סת 
Ἰίᾳφαθε 1: 6חסק6טסשזס 6160 | סות סט ] | (εγγισαι αὑτον] αὐτοὺς 
εγγισαι 71) | הטזסש 010(*12)] סתג ₪: αὐτοὺς 3ל7%9א 6[[ 62 | 
γινευη] νινευι 6]1(*'[ק]םטואא : ץוש66 0 : ץש 6 

2 οὐ] שש 060: סזמ 6][א | οἷν 606\06 678 [πως] ὡς 1 | 
 כ: αφηκα [₪00 τον πατερα σου αφηκας + | αφηκες Βא6%--שסט]

αφηκαμεν τ: αφηκας Α(ς 81250188(\ ץ61] | דסש] כז εἰς וע 
3 προδραμωμεν---οιἰκιανἾ προσδραμωμεν סטע και 60/00 

  παρεσται κατα σχολὴν οπισω ἡμωνטסט  ἢ δὲ γυνὴדש סואוסע

 |  ἃ 44 | ετοιμασομεν ἃסב סשש | 8 [προδραμωμεν ἡ 44ק(5()44)
παρεστι ἀρ | κατα---ημων] 27% 0009 27 φιείοίε 55}  προδραμωμεν] 
προσδραμωμεν ε(ργ και νυν) וז = | οπὶ τῆν ל | οικια»} οἰκονομίαν νΥ 

4 λαβε---αὐτων] καὶ επορευθησαν ἀμῴοτεροι καὶ ὁ κυὼν 

9. εξαποστειλον ןכז סאו 39% 
ΧΙ 1 τωβιας ΒΡΑ | εὐωδωσεν 139% | [עזסש αὐτοὺς ΒΡ 7 

εξαποστειλον με ινα μὴ λυπήσω τὸν πάτερα μου 05 סומ] ὦ 
πὲρ ₪ | שש μη λυπησω 7א πέχες 25)010([ | καὶ] ο δὲ ומ | 
(τωβιας λεγει] εἰπε τωβιας 71) | εξαποστειλον 13*6[ +כז סשצ 
ΒΕΡ; αποστειλον זמ : כז οὐχὲ αλλα ΑΝ τεῖϊ! ₪: אסא ῥοΐεγο 
  μου ἃסו | ( προς---μου 71(סוה | 0 306 74671676

10 αναστα----αργυριον] και ἀνεστη ραγονὴλ και ἔλαβε σαρραν 
τὴν θυγατερα αὐτου και παρεδωκεν αὐτὴν τωβια και εδωκεν αὐτω 
πάντων των ὑπαρχόντων טדי τὸ ἡμίσυ παιδας και παιδισκας βοας 
καὶ προβατα καμηλοὺς καὶ ογοὺυς καὶ ἀργυριον και χρυσιον καὶ 
ἱματισμὸν πολὺν 0400606 ἀρ(4ᾳ4) 85 סתה] σαρραν 36 | παντων 
παντα ἀρ | των---μισυ] τα ἡμισυ (-ση 44) αὐτου ἃ 44 | סה 

καὶ 59, 6% 75, 89, 0% ἃ 44 | βοαΞ] ΡΥ εἶ 5: סות 44 | καμηλου5] 
 |  ονοὺς 44 | χρυσίον καὶ ἀργυριον 86 | πολὺ ἃ 44סוזה |  εἰ 5כז

  σῴοδρα 357} | (αναστας δε] και αναστας 71) | σαρραν} σαρανסמ
]: (σαρρα 236( | τα] το ש1!חפט6 : סזה ἢ | ἡμίση τνῦν | ὑπαρχ- 
οντων} עזש+ ₪: ἕαυτου τηηβαᾷ | σωματαὰ καὶ] סמג πὶ: סמג 
καὶ ם | ἀργυριον Β] καὶ ἀργυριον καὶ χρυσιον Νρτηῆβα: καὶ 
(οπιὶ 6( ἀργυριον καὶ χρυσιον καὶ ἱματισμὸν πολὺν σφοδρα εἴ: 
ΡΥ καὶ Α τεῦ! 08: )+ χρυσιον 71) 

11 και---αποθανειν] καὶ εξαπεστειλεν αὐτοὺς καὶ ἡσπαάσαντο 
αὐτὸν και εἰπε ραγουὴλ βαδιζετε τεκνα υγιαίνοντες καὶ ο κυριος 
του ουρανου εὐοδωσει טקוע καὶ ἰδοιμι τεκνα ὑμων πρὸ του απο- 

θανειν με ἀρ(44)85 (οἴ. 8) [και 19--טדסש | εἰ 0200/8209 ἐπέ ἐος εἰ 
 [ 005 86. | βαδιζετεὶ +7 2000 85. | κυριος] θεος ἃ 44לוט[

υμιν} υμας 44. | 480666 [[ןכ | ευὐλογησεν 1 | εξαπεστειλεν] כז και 
1: 0760760\6 τὴ : + αὐτοὺς 6 | 6008006)[ 60000006 ): 
ουδῖνχ : 6ע\ 66 41אש : εὐλογησαι 1חחתפט * | υμας] )ןכספ τεκνα 

  6 [| τεκνα ροβέסט'אא: +0 0% טקשע  ΟΟΥΥ 5: ἡμᾶςתם: ע 6א

 סטקששסש 6* | סב  τουסה |  Α | θεοΞ7 κυριος )71(5סטקסשסט
προ---αποθανειν ] = | με] )ןכספ ἀποθανεῖν 6 : סות οὗ 

12 καὶ 19--םטזמש 29[ καὶ εφιλησε σαρραν τὴν θυγατερα 

αὐτου και τωβιαν και εἰπεν αὐτὴ θυγατερ τιμα τον πενθερὸν σου 

  σου γονεις ἀπὸ τοὺ νὺν εἰσι καθωςדס(  τὴν πενθεραν σου οτιאסא
ἥμεθα ἡμεις βαδιζε υγιαινουσα και εἰπεν 600 προς τωβιαν ενωπίον 

  κυριου παραδιδωμι σοι τὴν θυγατερα μου ἐπι παραθήκην ουτωςדסט

μη σκυλὴης αὐτὴν πάσας τας ἡμέρας καὶ ἰδου 6ךש μῆρ σου και 
σαρρα ἡ αδελφη σου και κατεφιλησεν ἀμφοτερους και εξηλθοσαν 

ἀρϑό סות] καὶ 19---υγιαινουσα ἃ | καὶ 19] + Καρμεὶ 85. | סמ 
τὴν τὸ--τωβιαν τὸ 5 | סזח καὶ 559 Ὁ | ενωπιον] ΡΥ 00 5 | סב 

ΙΟΙ 

 -* ץיוק-יק

 יי רוויות יי ירייה ל +0 קרו

 ה

τ δ ονכ ווא ב  



ΤΩΒΕῚΙΤאנ 4  

Β χολὴν τοῦ ἰχθύος. καὶ ἐπορεύθησαν, καὶ συνῆλθεν ὁ κύων ὄπισθεν αὐτῶν. 5 καὶ Αννα ἐκάθητο 5 
περιβλεπομένη εἰς τὴν ὁδὸν τὸν παῖδα αὐτῆς, ὁκαὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον" εἶπεν τῷ πατρὶ 6 
αὐτοῦ '1800 ὁ υἱός μου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ᾽ αὐτοῦ. 7 καὶ Ῥαφαὴλ εἶπεν 7 

(8) Ἐπίσταμαι ἐγὼ ὅτι ἀνοίξει τοὺς ὀφθαλμοὺς ὁ πατήρ σου" 560 ἔγχρισον τὴν χολὴν εἰς τοὺς 8 
ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ δηχθεὶς διατρίψει καὶ ἀποβαλεῖται τὰ λευκώματα καὶ ὄψεταί σε. 
9 Καὶ προσδραμοῦσα Αννα ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῷ 9 ροσδραμοῦσ βράχη 
Εἶδόν σε, παιδίον, ἀπὸ τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. (Ὁ καὶ ἔκλαυσαν ἀμφότεροι. "καὶ Τωβεὶτ το (τι:,:1ο) 

(ι3) ἐξήρχετο πρὸς τὴν θύραν καὶ προσέκοπτεν" ὁ δὲ υἱὸς προσέδραμεν αὐτῷ, 1" καὶ ἐπελάβετο τι 
τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ προσέπασεν τὴν χολὴν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ πατρὸς αὐτοῦ λέγων 

αῷ Θάρσει, πάτερ. 1505 δὲ συνεδήχθησαν, διέτριψε τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, "3 καὶ ἐλεπίσθη 15 
- - - -“ ₪ Ν 

ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ τὰ λευκώματα. καὶ ἰδὼν τὸν υἱὸν αὐτοῦ ἐπέπεσεν 

(ι) 

  ἃ 12 διετριψεν Αו60 9

10 καὶ [15--שטזש καὶ 00705 εἰστήηκει πρὸ τῆς θυρας και οτε 
ἤκουσε της φωνης דסט טוסט αὐτου ἤλθεν ἀπαντησαι αὐτω και αὐτος 
προσεκοπτε καὶ προσεδραμε τωβιας )דש ד αὐτου {{προ] 67% כ | 

 :προσεκοπτον 0*: προεκοπτε Ρ [ καὶ ἃ | προσεκοπτεףג06ש] קצ
δέ 00160( 55. | τω πατρι αὐτου] ₪6 “εἰμες 54} | τωβειτ 
εξηρχετο ןכסצוג( גם 02 .| τωβειτ] τωβητ 6ק1ח5-ש | εξηρχετο] 

εξηλθε ΚΙ: + προς τωβιαν π | τὴν θυραν] τη (τὴν ג) 0006 ]ג[ || 
 0שדסש + [ καὶ 2% ἢ | {προσεκοπτεν] προσεπιπτεν 71) | υἱ05סמג

 [0₪ | οπὶ προσεδραμεν---(Γ1) καὶ τὸ 67 | προσεδραμεν]-05-א35
προεδραμεν Κιηονχ: προσδραμὼν ₪ | 6טזש] שטזסש Κονχ: סב 

11 καὶ το--- πατερ] καὶ 06 τωβιτ ) + 20/7670 ל δέ τὠϊ 
00/0097 00805 0105 0500070006 5007507 0000070007 54) φιλησαι 
τον טוסש αὐτου και 6000076206 οἱ οφθαλμοι αὐτου ἡνεωγμενοι και 

6666 τοὺς οφθαλμους αὐτου τὴν χολὴν του ἰχθυος και εκαμμυσε 
τοὺς οφθαλμους αὐτου και εἰπε τι τουτο ἐποιησας ΤεκΡον καὶ εἰπὲ 

τωβιας φαρμακον 400605 εστιν πάτερ 055 [και 19] כז εὖ 0007%- 
00700001 35. } τὸν νιον αὐτου] םטדסש ἃ | επεσε] φγέδοέέ 290462 96 | 
τοὺς 19[ ןכז 28 86. 1 αὐτου 39] 7900/ ῥαΐγἐς 900 55. | ΟΥὴ τοῦτο 86. 
εἐποιησας]} + 72104 86. | τεκνον] + 100005 85. | φαρμακον---πατερ) 
0 0 00707 0 0000770000 0 
50/00/00 00010 0208 δἰ 0075070005 651 ῥαΐγερε 61 א 
20/55 [| 1 και ἐπελαβετο] περιελαβετο ₪ | προσεπασεν 
  επασσε τῷ ΟΠ] ἐπὶ τοὺςטט:  Αὃ: προσεπασσεץהפ 500 ₪
οφθαλμους τὴ | επι] εἰς וז[41א6. | τοῦ πατρος 29] ροβί αὐτοῦ 29 

 : וא πῆρ 6: + διπὼν [6 { πατερ]]וא  λεγωνסמג |  {ὨκΚοῦνχם: סומ
+ 008 

 12 סמ +0(גזמ ססתמממה ἀρϑό | .₪5---06676\/6[ και διετρεψε ג :
συνεδιχθησανג ]1 : [ συνεδειχθησαν66 6 | .0טש60 00 שש ]  διετριψε 

 ןאי'א: אאא[ טוקו 6
18 καὶ ן9--םעזסע 29[ και ἀπελεπίσε το φαρμακον τὰ -6טאש\( 

ματα και 6006 דס φως και ηυλογησε τον 0ע και ἀνεβλεψεν εἰς דסש 
νιον αὐτου και εφιλησεν αὐτὸν ἀρ ] סה καὶ 15 35. | εἰδε] + 700 
2 | τὸν νιον αὐτου] 000/00 35. [סטדסש Μέλιενε אלא 85} | 
ἐλεπισθη---λευκωματα] εξηλθον τὰ λευκωματὰα εκ τὼν οφθαλμων 
αὐτου וה | εἐλεπισθὴ) ἐλεπισθησαν 6: εξελεπισθησαν 1 | סו) 
αἀπο--ταντου 1971) τῶν κανθων} των ἀκανθὼν 0(*']ג(וג10)\ : סו 
ς | των οφθαλμων}] ροβὲ αὐτοῦ 10 στ: οὶ 0)!א | καὶ ἐδων] καὶ 
εἰδε 61 {ειδε 71) | [6ח6ח606ש ΡΥ καὶ ὃ: ἐνέπεσεν Ν: ἐπεσεν 
Αρίπηηνβ : (και ἐπέσεν 71) | ἀντοὺυ 85] + καὶ κατεφιλησεν αὐτὸν χα 

14 καὶ 15---(15)} μου] καὶ ειπὲν ειδὸν 06 τέκνον εὐλογῆτος אצ 
οτι ἰδου βλέπω τὸν νιον μου ευλογῆτον τὸ ονομα אט του θαυμαστὰ 
ποιουντον ἀ(ουι εὐλογητοιῦ---μου)ρϑϑ | εἰπεν}] כז 72/0 62 | סה 
εἰ τὶ | ὁ 0604[ 6ןכז א 1: ) + μου 71) | εὐλογητον] εὐλογημένον τὰ | 

ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 1366( ἔκλαυσεν καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ ὁ θεός, καὶ εὐλογητὸν τὸ τὰ 

8 εγχρισονἾ εγχρεισον Β": ἐνχρισον \ 

  Έ 9ג א6-קזפ-

προετρέχεν ἐμπροσθεν αὐτων και εἰπε ραφαὴλ προς τωβιαν λαβε 
τὴν χολὴν דסט ἐχθυος ἐν τὴ χειρι שסט και εσται εν דש εΕγγισαι τω 

  σου προσελεύσεται σοι καὶ οἱ οῴθαλμοι αὐτου ἠνεωγμενοιדק

ἐμπασον τὴν χολὴν εἰς τοὺς οφθαλμοὺυς αὐτου και ἀποστυψει τὸ 

φαρμακον καὶ απολεπισει τα λευκωματα απὸ των οφθαλμων 

αὐτοῦ καὶ ἀαγαβλεψει ο πῆρ σου και οψεται το φως ἀρ [προσε- 
τρεχεν ἃ  οπῖ εσται 55. | סות προσελευσεται σοι και ἃ | 
ἀναβλεψει---οᾧεται) κίαεδτέ 6/0 ἐμτς 55} | (λαβε δε] και λαβε 
71) } δε] δη εἰκίοννυχ | παρα χειρα] εν τη χειρι σου זח6 | סומ 
καὶ ἐπορευθησαν זמ | סזמ καὶ συνῆλθεν πὶ | συνεισηλθεν αἴτια | 
σπισθεν] οσπισω 6]|יא : ἐμπροσθεν 1162 ור ספוט א 7 

δ και---αὐτητὶ και αννα εἰστήηκει επιβλεπουσα επι τὴν 000ע 

ἀρ | ἀννα] αννα (ν 25 6% ₪ ρ3) ἡ μῆρ αὐτου קזחתפט(74 (סומ η)} | 
περιβλεπομενη) βλεπομενη יז : θεωρουσα τὰ | | εἰς τὴν οδον] ροβὲ 

αὐτῆς οἰκίοννγχ : סמ εἰς קוחתפוט | τὸν παιδα] δια τὸν עוסש στηηβα 
Θ καὶ 1%--)8( σε] και εἰδε τὸν κυνα προτρεχοντα και εδραμε 

καὶ εἰπὲν ἰδου τωβιτ ο νιος σου ερχεται ἀρ(,4)85 [προτρεχοντα]" 
περιτρέχοντα 44: ὁ εἰ לקלל 35 (αἴἃ) : סח καὶ εδραμε ἃ 44 | 
τωβητ ק | σου] μου ἃ 44} | προσενοησεν] οησεν ἰηὶ ות[ τ: 
προσεκυνῆσεν π: 400 τὴ : πίε! ἘΞ, | εἰπεν ΒΑΓ] כז και δραμουσα 

βηδα; קז ὅραμουσα τὴ: ΡΓ καὶ ΑΝ τεῖ! ₪ | סומ 0 19 סא | μου 
ΒΕ σου ΑΝ ז61] 65 | סזת 0 29 π | πορευομενος τὰ 

7 ραφαηλ ειπεν] εἰπε ραφαηλ προς αὐτὸν τὰ: (εἰ 42: +5 
τωβιαν קתפג | סזמ ἐπίσταμαι εγω οτι τὴ | εγω] 706 2: 
ἐσωβια 6)461]סזצואא | οτι כו 50ז /\ [|ανοιξει---σου] 0 πατὴρ 
σον ἀνοίξει τοῦ: οφθαλμοὺυς αὐτου τὰ | ανοιξει] 06066) :סא 
ἀγοίγει Α | οφθαλμου:) שטזסט+ τ | 0 πατὴρ σου] αν (0ו₪) 
 א (5) 94 +

 | ! ἕουν ΑΝ τοὶזמ:  καὶקז [ Βשט |  σν--αυτου 60סות ₪
 | זמ  αὐτοῦןכספ(  [ ἐνχρισον 6: χρισον πὶ | τὴν χολὴνקי

οφθαλμουι כז ὅνο τῷ | δηχθει:} δειχθεις εἶχ: διχθεις ΝΑΙ͂Κ: 
δειχθην 1: διχθην Ν"; סזג τὸ | διατριψει διατριψη {: τριψει 

 |  οφθαλμους ν  οπὶ καὶ 45 τὼןקחפט67 : + זסטפ  τὸ: (αὐτουדפ
αἀπτοβαλειται ἘΠ᾿ ἀποβαλλὴ 6: ευθυ: ἀποβαλει %: ἀποβαλει ΑΝ 
61: «σάεν 6 

9 καὶ 1τ5--αμφοτεροι και ἀνέστρεψεν םעעב εἰς ἀπάντησιν 

τὸν הפס ἀὐγῷον καὶ περιέλαβεν αὐτὸν καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν 
τραχηλον ἀντὸν καὶ εἰπεν )000 εἰδον σε τέκνον ἀπὸ τοῦ νὺν 
7000/0000 καὶ ηλθε קס ו ἀρᾷ [ἀννα] εἰ εχέμέ 86. | του 
νιον ἀὐγη}} αὐτὸν ἃ | סות καὶ περιέλαβεν αὐτὸν ἃ | ἐπεσεν ἃ | 
οἵ )200 8 | ατο--αποθανουμαι) τισνι 40040 זז νιογέαν φμΐέα δεζέ 
₪40 ἐε 5. 1 'סו אקח ק | 1 (και προσδραμουσα ἀννα] ἡ δε μητὴρ 
αὐτὸν προσδραμουσα 171) | ἀννα] ἡ μῆρ א: סות הא | «πέσεν 

 * | εἰδον] ἐδων 6םשזש א  καὶ εἰπὲνא ק\והתטא | ות
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ΤΩΒΕΙ͂Τ ΧΙ 4 

ι5 ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἅγιον ἄγγελοί σου, ᾿5ὅτι ἐμαστίγωσας Β 

(18) καὶ ἠλέησάς με" ἰδοὺ βχέπω Τωβείαν τὸν υἱόν μου. (ὃ καὶ εἰσῆλθεν ὁ υἱὸς αὐτοῦ χαίρων, 
(19) 16 9) καὶ ἀπήγγειλεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ τὰ μεγαλεῖα " τὰ γενόμενα αὐτῷ ἐν τῇ Μηδείᾳ. τ6 Καὶ ὶ 6< 

ἐξῆλθεν Τωβείας εἰς συνάντησιν τῇ νύμφῃ αὐτοῦ, χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεόν, πρὸς τῇ 
17 πύλῃ Νινευή. καὶ ἐθαύμαζον οἱ θεωροῦντες αὐτὸν πορευόμενον, ὅτι ἔβλεψεν "7 καὶ Τωβεὶτ 

ἐξωμολογεῖτο ἐνώπιον αὐτοῦ ὅτι ἠλέησεν αὐτοὺς ὁ θεός. καὶ ὡς ἤγγισεν Τωβεὶτ Σάρρᾳ τῇ 

νύμφῃ αὐτοῦ, κατευλόγησεν αὐτὴν λέγων "Ἔλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ" εὐλογητὸς ὁ θεος, 
)30( ὃς ἤγωγέν σε πρὸς ἡμᾶς, καὶ 0 πατήρ σου καὶ ἡ μήτηρ σου. (29) καὶ ἐγένετο χαρὰ πᾶσι τοῖς 

ι8 ἐν Νινευὴ ἀδελφοῖς αὐτοῦ. 18 καὶ παρεγένετο ᾿Αχιάχαρος καὶ Νασβᾶς ὁ ἐξάδελφος αὐτοῦ, 
(11) το ᾿ϑκαὶ ἤχθη ὁ γάμος Τωβεία μετ᾽ εὐφροσύνης ἑπτὰ ἡμέρας. 

᾿ τ Καὶ ἐκάλεσεν Τωβεὶτ Τωβείαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὅρα, τέκνον, μισθὸν τῷ 

(.-) : ἀνθρώπῳ τῷ συνελθόντι σοι, καὶ προσθεῖναι αὐτῷ δεῖ. “καὶ εἶπεν Πάτερ, οὐ βλάπτομαι 
3 δοὺς αὐτῷ τὸ ἥμισυ ὧν ἐνήνοχα, ϑ3ὅτι με ἀγίοχέν σοι ὑγιῆ, καὶ τὴν γυναῖκά μου ἐθεράπευσεν 
4 καὶ τὸ ἀργύριόν μου ἤνεγκεν, καὶ σὲ ὁμοίως ἐθεράπευσεν. 4καὶ εἶπεν ὁ πρεσβύτης Δικαιοῦται 

τό τωβειαςἿ τωβειτ 133% 
19 τωβια ל 
4 δικαιουτε Α 

ΑΝ ןכזפט--א- 5 

αὐτὸν καὶ 55 | σαρραν τὴν νυμῴφην 44 | סמב εὐλογησεν αὑτὴν 
44 385 | καὶ 45---ελθοι5} αἰὐχὶξ οἱ ζγερείοίϊ 35. | סזמ ο θεὸς 8 | 
με] ἐμὲ ἃ | סות ευὐλογημενος 2" ἃ 44 | εὐλογημενη] כז 4 86 : 
και ἃ 44 | νηνευι ἃ} | τωβειτ 19[ τωβειας Βεὶ : τωβητ στηπϑθ-ν | 
αὐτου 1% 1366[ αὐτων ΑΝοί-τον 0"( ταὶ] 0009/45 | טזסט+] 6טדסש 
 6 | (σαρρανקזתה5-ש τωβητ [ | τωβειτ 29סקו]1-סופונואצ9%₪(079 \

τὴν νυμφην 71) | σαρα ἴ | νυμφη] γυναικι [* | κατευλογησεν 
ΡΥ και Υ: καὶ ηυλογησεν ΝΟΧ: εὐλογησεν τὰ | αὐτὴν] αὐτὴ τὴ | 

ελθοις} 60006 πὶ: 007012// 605 | θυγατηρ εἰς | מג καὶ 39---σου 
29 Καὶ | σου 19] σ 6א ס0צץ Ν᾽ { σου 29[ + 06/000/0// 210/04 607 | 

 ₪ 1 : 86(146-סצש  | νινευη] νινευιתנא  ενסומ
18 καὶ [19--סטעזסע και παρεγενοντο αχιαχαρος (-χαρ ἃ) και 

ναβας οἱ εξαδελῴοι αὐτου προς τωβιτ (-βητ Ρὴ χαίροντες ἀρ: 
  1: 5תסת 11ףט6ו [ | αχιαχαρο5] χιαχαρος ₪  νασβα5סמ א

ἱκν: 20005 00: 260068 55 | αὐτου] + ἐπ’ 00 00 /7000/ 5 
19 ηχθη}] 6ח6ז600\6 075 | סמו τωβεια---ἡμερας ἀρ | 

τωβεια] τωβιας 6: סוג ἘΞ | 6חזש ἡμερα9} )06םסמ ]וך |: 
ἡμέρας ἐπτα הוא[ : δέ /00/0/07"070 7700070070 70000016 5 

2011 1 καὶ 19--86.[ καὶ εἰπε τωβιτ τωβια דש υἱω αὐτου 
αἀποδωμεν τὸν μισθον τω ανθρωπω τω πορευθεντι μετα σοὺ και 

ἐπιπροσθωμεν επὶ τον μισθὸν αὐτου ἀρϑδ(ιαϊ4) סזמ] καὶ 19 5 | 
τωβητ ἡ | סת τωβια 5 | αποδωμεν] ₪ 20 6 54} | 
τωβειτ] τωβητ 6שזממ5-וש : סתג סא | τωβειαν 208) αὐτου % | ορα] 

 ] ορισαι 1: +00% 6/ | 06קז 80660 א: קז [ 1 | μισθονשקש
δικαιον 6 

2 και---ενηγνοχα] καὶ εἰπε τωβιας πατερ ποσὸν 80 סטזש 
μισθον סט βλαπτομαι γαρ εαν δω αὑὐτω τὸ ἡμισν παντων ὧν ἩνεΎΚε 

μετ ἐμου ἀρ(44)55 סומ] γὙαρ 44 | סומ πάντων 5 | ἡνεγκα 4455[ | 
εἰπεν Β6] ἑαυτω τωβιας :א αὐτω ΑΝ 26 (Ὁ: + 7 έας 
2007 2000 ₪ | βλαπτομαι] βλαπτωμαι | δους ΒΑἨΥ] διδως Ν: 
διδου ₪: διδοὺς τ6}1 | [0ז τα Νείρκιηποβανχ | ἡμισυ] ἡμιση 
8 ̓ ηηϑαν 

8 οτι---εθεραπευσεν 25} διοτι 606 ἐετηρησεν εν τη οδω καὶ Τὴν 

γυναικα μου εθεραπευσε καὶ το ἀργυριον ἡνεγκεν καὶ σε εθερα- 
πευσεν οὐ βλαπτομαι οσον εαν δὼ αὐτω ἀρϑό [πὶ καὶ σε 
εθεραπευσεν 8 | סת סזו | |[ סמג 60 ₪6 π | αγιοχεν σοι] 
ενήνοχε σοι 1: ἠγήοχε צ : (ανηνεγκεν 71) | σοι] σε τ: שט 6* | 
τὴ Ὑγυναῖκι 6* | οπὶ καὶ 29---εθεραπευσεν 45 τῇ | μοὺ 25] μοι 

εἰ(Γε(υ) 
4 και---αυτω] καὶ εἰπε τωβιτ δικαιον δουναι αὐτω τὸ ἡμισυ 

15 εμαστειγωσας Β" | τωβιαν ΒΡΑ 

3 αγηοχε ΒΡ 

14 σου αγγελοι ו 
  τωβειτ 19[ τωβειας 13* (-βιας ΒΡ) | εξομολογειτο Αול

ΧΙΠ 1 τωβιαν ΒΡΑ 

εἰς τους αἰωνα5} εἰς τον αἰωνα שנוומחפו : (סממ 71) | οπὶ καὶ 4%-- 
σου 29 Καὶ | καὶ εὐλογημένοι] καὶ εὐλογημενὴ ο: סזמ) 71): 

  πάντες 02 | αγιοι ἀγγέλοι σου] αγγελοιסמו }  καὶ ἢסוג
σου καὶ οἱ αγιοι 1: סמ αγιοι {71} | αγγελοι ροβῖ σοὺ 29 
ΒΊΆΝοες- ͵γβανν 

 : ווא  καὶקז [ με ΜΈ | ιδουסות |  καὶ ἡλεησας ἢסמ 15
+6 005: Ἔγαρ | | και 45---μηδεια] και εἰσηλθεν τωβιτ και 

πατρι αὐτου οτι εὐυοδωθη ἡ οδος αὐτου και ἐενηνοχε τὸ ἀργυριονדש  
και οτι ἐλαβε σαρραν τὴν θυγατερα ραγουηλ εαὐτω γυναικα καὶ 

ἰδου ἐστιν εγγὺυς της πυλης εἰσερχομενὴ και ἐχαρὴ τωβιτ και αννα 
καὶ 59 ἂρ | ἡ5 | סמ  παντων85. | סחנ  τὸν θν8ק(55)44 [סנמ  

 ἐνηνοχε] ανηνεγκε 44 | καὶ 79] ἐαἰἰχέξ 95]ק  οδος] ο υἱος 
 αννα] + 0 5כ  τωβιτ 25] τωβητלאל 85. |  εἰσερχομενὴ] 

παντα Κονχξξ | μεγαλα ἐπὶ | γενομενα] γενα-19[ כז  τὰ5] |  
ΟἿΣזא | ![סוג 0 εν Κονχ:קז  μενα Νκτ: γινομενα ἢ  αὐτω] 

τη δὶ 
16 και τ5---εβλεψεν] και εξηλθοσαν εἰς ἀπαντησιν της νυμφης 

αὐὑτων καὶ εἰδον οἱ γείτονες αὐτῶν καὶ παντες οἱ συναντωντες καὶ 

εθαυμαζον οτι διεβαινε τωβιτ ταχυ חש τη ἰσχυι αὐτου και οὐδεις 

οδηγει 44(55)םטדסש 0ק [[εξηλθοσαν} + :טול 5 | τὴς νυμφης 
αὐτων 000% 55 | εἰδον] /00/0/1 3000) 5 | παντες οἱ συναντωντες} 
 |  καὶ 45 44 55 | 6666866 6 | τωβητὰזמ |  δὲς 55וול 200701 4
ταχυ---αὐτουἹ 2000006 86. | οδηγει םטדסש 22000007 לק 61005 55 | 
ὡδηγει 44[ | τωβειας Β"] τωβητ 6קהח5-וא : 7900/2 ₪: τωβειτ 
ΒΑΡΑ(-βιτὴΝ τοὶ] 602 | απαντησιν 1 | της νυμφης 06₪1]!טוא | τὸν 

  | τῇתג  προς---νινευηסתג |  τὸν 218 5607 6ץ: 060 κυριονש] זס
πυλη Βοι] τὴν πυλὴν ΑΝ(η 25 εχ (60צצ ταὶ] | νιψευη] עא 
Νίρίμπονχ: εν νινευὶ ץ | εθαυμαζον] + αὐτὸν ט | οἵη πόρευο- 
μενον 602 | εβλεψεν] εβλεπε :ש%ותחתפטט 6)8[ ח6ש סא ανε- 

τ βλεψεν 1 
17 καὶ τ9---αὐτου 39] και ηυλογει τωβιτ μεγαλη τὴ φωνὴ τον 

09 οτι ἤλεησεν טדסע καὶ ἡνοιξε τους οφθαλμοὺς αὐτου και 6 
Ύγισεν τωβειτ σαρρα Τὴ νυμῴφη αὐτου ευλογησεν αὐτὴν καὶ εἰπεν 

αὐτὴ δευρο ελθοις νγιαινουσα θυγατερ εὐλογητος ο θεος ος ἤγαγεν 
σε προς με εὐλογήμενος 0 πατὴρ σοὺ και ἡ μήτηρ שסט και εὐλογη- 

μενος 0 νιος μου τωβιας εὐλογημενὴ שט θνγατερ και εἐγενετὸ χαρα 
 עוע6 τὴ ἡμερὰ εκεινὴ πᾶσι τοις ιουδαιοις τοις κατοικουσιν εν 6ע

οἷν ἡλεῆσενכז 07/0707 86. |  τον]כ |  [τωβιτ] τωβητ8ק(55)44  
13 

\ 

 יי קוי" דש
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Β αὐτῷ. ϑΞκαὶ ἐκάλεσεν τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάβε τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἐνηνόχατε. ὅ καὶ ὅ 
καλέσας τοὺς δύο κρυπτῶς εἶπεν αὐτοῖς Εὐλογεῖτε τὸν θεὸν καὶ αὐτῷ ἐξομολογεῖσθε, μεγαλωσύνην 
δίδοτε αὐτῷ, καὶ ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων περὶ ὧν ἐποίησεν μεθ᾽ ὑμῶν. 
ἀγαθὸν τὸ εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ὑψοῖν τὸ ὄνομα αὐτοῦ, τοὺς λόγους τῶν ἔργων τοῦ θεοῦ ἐντίμως 
ὑποδεικνύοντες" καὶ μὴ ὀκνεῖτε ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ. 7 μυστήριον βασιλέως καλὸν κρύψαι, τὰ δὲ 1 
ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. ἀγαθὸν ποιήσατε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς. δϑἀγαθὸν 8 

προσευχὴ μετὰ νηστείας καὶ ἐλεημοσύνης καὶ δικαιοσύνης " ἀγαθὸν τὸ ὀλίγον μετὰ δικαιοσύνης ἢ 
πολὺ μετὰ ἀδικίας: καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην ἢ θησαυρίσαι χρυσίον. ϑέἐλεημοσύνη ἐκ θανάτου 9 

ῥύεται, καὶ αὕτη ἀποκαθαριεῖ πᾶσαν ἁμαρτίαν: οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνας καὶ δικαιοσύνας 
πλησθήσονται ζωῆς ᾿οοἱ δὲ ἁμαρτάνοντες πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ξωῆς. τ"οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾽ 1 
ὑμῶν πᾶν ῥῆμα" εἴρηκα δὴ Μυστήριον βασιλέως κρύψαι καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν 
ἐνδόξως. ᾿Ξ καὶ νῦν ὅτε προσηύξω σὺ καὶ ἡ νύμφη σου Σάρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τ5 
τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τοῦ ἁγίου" καὶ ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκρούς, ὡσαύτως συμπαρήμην σοι" 

7 οὐχ] οὐκ Β" 
12 συνπαρημὴν Α (μὴν 50 τα5 Αϑἢ 

ΕπΒ: ἐντίμως ἂρ [ οἵ αγαθον---(το)ὴ ζωης τὰ | ΟΠὶכוסמ-8ק-  
μὴסט  οὐχ ευρησει]1וא |  αγαθον---υμας Αἀρ | ποιησατε] ποιειτε 

ευρησὴ υμας τ: εὑρήσετε 6 (ε 29 6%טא₪פ]  εὐρησὴ 1 | εὑρήσει 

ἡμας 1: + 506 0000 5טקשפ]  | ἢ) 
8 αγαθον [19--אקטשוסש ₪000 προσευχὴ μετα νηστειᾶς καὶ 

ἐλεημοσυνηὴ μετὰ δικαιοσυνὴς ὑπὲρ ἀμῴοτερα κρεισσον ποίειν 

ελεημοσυνὴν ἢ θησαυριζειν χρυσιον ἂρ: )1)1ט6ז6 ט6ז[ 8: οἵ, 
  ελεημοσυνὴ ὡς μετάνοια ἀμαρτιας Κρεισσωνסטש  χνὶ καλον(?]שחנ - ]א 2
νήηστεια προσευχης ελεημοσυνὴ 66 αμφοτερων | ἀγαθον---νηστεια5] 
αγαθον νήστεια μετα προσευχὴς 2161ה) | προσευχῆς ο | νηστειᾶς 
και ελεημοσυνη5] ελεημοσυνης και νηστειας Κπονχ | | סמ ἀγαθον. 

25---δικαιοσυνὴς 2% סםסא || πολὺ] ΡΥ דס א | | αδικιαΞ] κακιας ₪ | 
 :| χρυσον [ | χρυσιον]|ןא  Αἴ | θησαυριζεινד0(ףשסו] קז זס

χρυσιου ב 
9 ελεημοσυνη .--- ωη9] ἐλεημοσυνὴ γαρ εκ θανατου ρυεται א 

καθαριζει ἀπὸ πασης ἀμαρτιας οι ποιουντες ἐλεημοσυνὴν ἐεμπλησ- 

θησονται ἕωης ἀρ | ελεημοσυνη] + γαρ ΑἸΝΟΟΓΚΙοΟΥν  ΧΟΓΒΙ͂Φ | 
ρύσεται % | οπὶ αὐτη---αμαρτιαν 85. | αποκαθαριει] ἀποκαθαρισει 
[ἢ : αποκαθαιρει :וא τερααέ 6735 | ἐλεημοσυνας] ἐλεημοσυνὴν 
 00 | δικαιοσυνὴν ἈΥΓΊΣא  καὶ δικαίοσυναςסמו | 0500715

 - | ἀμαρτανοντες}] ποιουντες 0000סומ (0(טמו 60מומגה םזפל 10
τιαν καὶ ἀδικιαν ἀρ | πολεμιοι )ספ εἰσιν ἂρ | [60שזשש μετ 
αὐτῶν ν 

11 ου---ενδοξως] καὶ νυν ἀαναγγελω ὑμῖν πάσαν τὴν αληθειαν 
καὶ οὐ μὴ ἀποκρυψω ₪0 ὑμὼων ρημα 08 | ου] כז καὶ εἰπεν 
07065 Νρτηηβι: כז καὶ ץטע ἀναγγελω ὑμιν πασαν τὴν αληθειαν 

καὶ ε | κρυψω] ἀποκρυψω 6 | ὑμων] ἡμὼν חח οχ | εἰρηκα] 
  035 [᾿κρυψαι---εν δοξωεז ₪ | | δὴ ΒΕε[] γαρὶ: δε ΑΝ ||6א 6א

και εξης τῇ | κρυψαι καλον] καλὸν κρυψαι Ν: καλὸν κρυπτειν 
 | א  | οὶ τα---ενδοξωςקוסטא   κρυψαι} κρυψειν 6: κρυπτεινתפוח
  | ἐνδοξον ρίονννקצ  86 0 | ανακαλυπτειν] ανακηρυττεινסוג
12 καὶ 15---σοι] 6סז προσηνξω καὶ ἡ νυμφὴ σου σαρρα ειση- 

κουσθη ἡ φωνὴ ἀμφοτέρων ενωπιον του θῦ καὶ ειἰσηκουσθὴ σου τα 
  και αι ἐλεημοσυναι σου ας ἐποιησας ἐπὶ τοὺς νεκροὺς ἀρ( 44) 85קץ

[τε] ουτως ἃ 44} προσηυξω] προσηυξατο ἂρ 4 εἰσηκουσθὴ 15] 
ΡΥκαὶ 0 44 | סמ ₪ כ | οἵη σου 35.447} | οτε] οτι 000-כז-קז) | συ] 
σοι 6 | [ץטאשמ γυνὴ ] | σαρα  | τὴς προσευχὴ] ןכז σου και סא + 
και τὴν προσευχὴν צ | υμων] ἡμῶν ἢ | "00 ג [ךוסש₪ | ὡσαυτως] 
ὡς αὐτὸς 01 οἷν מ 07)01( 

6 εξομολογεισθε 19[ εξομολογεισθαι Α | υποδειγνυοντες Α | οκνειται 4 
8 νηστιας 4 

 4 א6-קזפו-א 5

παντῶν ων ד\06ש ἐχων μετα σου 6755 [τωβητ כ | ηλθεν [6אשץ 
4/0/2243 55} | οταὰ τοΐαπη 00 ננה Καὶ | 0 πρεσβυτης] 0 τωβητ τὰ: 

  07,)010( : δεδικαιωται ἔדר  εἰμις 000 | δικαιουται] δικαίουνταιל
5 και 1τ5--ενηνγοχατεῖ καὶ εκαλεσεν αὑτὸν και εἰπε λαβεῖτο 

ἡμίσυ παντῶν ὧν εἐχὼν ἤλθες εἰς τὸν μισθὸν σου καὶ βαδιζε 

υγιαισων ἀρ(.4) [ἐχων ηλθε:} εχω 44} | τον αὙγελον] קוקו 5 | 
τοῖ τα 5 | סת παντων |  εἐνηνοχατε ΒΙ] ενηνοχας ΑὨγύζγαι {-Ὁ 4 

ῥάεε 658:4 69( ₪000 ןח /) ταδοεηε 55) οἰוו 209 : 4/0/1 ( +  
+ καὶ υπαγε υγιαινων Ν |[6ז ₪ (οἴ. 5) 

Θ και 1*--םעדש 45] τοτε ἐεκαλεσε ραφαηλ ομοὺυ τοὺς δυο και 

εἰπὲν αὐτοῖς τὸν θεὸν εὐλογειτε καὶ αὑὐτον μεγαλυνατε ενωπιον 
παντὼων τῶν םעשע ₪ ἐποίησε μεθ ὑμων αγαθον γαρ το εὐυλογειν 

τὸν θεὸν καὶ υὑψουν דס ονομα αὐτου καὶ τοὺς λογοὺς του θεου 

αἀπαγγειλατε ἐντιμως ἂρ סזמ] των ἃ | οπὶ αγαθον---αὐτου ἃ | 
  : τοτε ΑΝת  τοὺ θεου] αὐτου ἃ} | και 1% Βε] οτεק  καὶ 45סמ

τεῖ! 4  : εἰ Καῤλαεῖ ἔπνεε Ἐ, | καλεσαΞς} ἐκαλεσετ: ) + ο αγγέλος 
7τ(υ14}} | τοὺς δυο] 00: ἀπιρεῖίμες (Ὁ | [אקטחדשפ εἰ ἀπιχίξ ἐος 
“εογτέν Ἐ,: τεργείνε 35: και סטדשפ τ | εἰπεν} ןכז ο 7605 εν | 

 ] ευλογειτε--τυμων % | οπὶ αὐτῶ 15 στηηβα | εξομολογεισθε 19מ
εξομολογησθε 0: ἐενωπιον αὐτου [ | סה μεγαλωσυνην---ζωντῶν 

| μεγαλωσυνην---αὐτω 35] δοτε αὐτω μεγαλωσυνὴν ומ | סמ 
μεγαλωσύνην --εξομολογεισθε 2% Α(ἴ 39. | μεγαλωσυνην [ ןכז καὶ 

 | ק|חפט  | (διδοτε αὐτω] αὐτω δοτε 71) | δοτεא661\ן\סזצא₪
 | - καὶ 3 ---ἰωντῶν 71) | οπὶ καὶ εξομολογεισθε αὐτω (ἴ(סומ

εξομολογεισθε 15] ἐξομολογησθεο | סוזה αυτω 3. 4146/)!םסזפצא/ | 
τῶν ζωντων} ἀσνείπενε 5: סזת קוחחפ | πέρι ων) φγοῤίεν סלול 
ψμαᾶς ₪5 | υμων} ἡμων ΑΝ επιη"οχ : + 206 55 | (οἴῃ αγαθον--- 
000 15 71) | ἀαγαθον] ἀγαθων εοχΈ (αἰἀ) | τὸ ευλογεινἿ οἵ ἢ: 
οἷα τὸ τῷ | θεὸν 15] ;א ] | (και υψοινἾ ὑψειτε 71) | υὑψοιν 6[ 
υζουν ἈΝ τεῖ! | זמ τοὺς 15.---υποδεικνυοντεν τὴ | οἵη τῶν ἐργων 
 { θεου) αὐτου | | ἐντιμων---αὐτω 45] 4/04/64 20000? 85דפש | .5"

  τ | οκνητε [4*6% | εξομολογεισθαι] εξομολογεισθε,,דוקס
  : εἐξομολογησθε 0!תזיוצ

7 μυστηριονῖ קז φμία ₪5: μυστηρια ἂρ: +6 φησι τὴ: 
 { καλον---ἐνδοξων 86.סזמ |  τον 6ןקז ( ΟΥὐἶδὶ | | βασιλεωνיא 9+
καλὸν κρυψαι} κρυψαι καλὸν εἴ Του. ἀρ-λππ: א קטחד6(ש καλὸν 
πηρονοχ כז -קז) |: καλὸν ) + ἐστιν Οτοῖτ ὁ) κρυπτεν ΑΝάρκρεν 

 : δόμεν 67כז  αὖ ὁρ | ανακαλυπτεινῖקז [ | του(0כז-קז | ו!ואת
ἀνγαγγεέλειν ἄρ: ἀνακηρυττειν τὸ | | ενδοξων) 4/0000 εἰπιονννχ 
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 ך 7 אזזז 3

13 1360( ὅτε οὐκ ὥκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν τὸ ἄριστόν σου ὅπως ἀπελθὼν περιστείλῃς τὸν 8 
14 νεκρόν, οὐκ ἔλαθές με ἀγαθοποιῶν, ἀλλὰ σὺν σοὶ ἤμην. 14 καὶ νῦν ἀπέστειλέν με ὁ θεὸς ἰάσασθαί 
15 σε καὶ τὴν νύμφην σου Σάρραν. ᾿5ἐγώ εἰμι Ῥαφαήλ, εἷς ἐκ τῶν ἑπτὰ ἁγίων ἀγγέλων οἱ προσανα- 

 ד 9

16 φέρουσιν τὰς προσευχὰς τῶν ἁγίων καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ ἁγίου. τόΚαὶ 
 , ἐταράχθησαν οἱ δύο καὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον, ὅτε ἐφοβήθησαν. 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθεול

18 εἰρήνη ὑμῖν ἔσται" τὸν δὲ θεὸν εὐλογεῖτε εἰς τὸν αἰῶνα, "δὅτε οὐ τῇ ἐμαυτοῦ χάριτι ἀλλὰ τῇ 
το θελήσει τοῦ θεοῦ ὑμῶν" ὅθεν εὐλογεῖτε αὐτὸν εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿ϑπάσας τὰς ἡμέρας ὠπτανομην ὑμῖν, 

  καὶ οὐκ ἔφαγον οὐδὲ ἔπιον, ἀλλὰ ὅρασιν ὑμεῖς ἐθεωρεῖτε. “9 καὶ νῦν ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ, διότιבס
  ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με, καὶ γράψατε πάντα τὰ συντελεσθέντα εἰς βιβλίον. 5: καὶבו

23 ἀνέστησαν, καὶ οὐκ εἶδον αὐτόν. “Ξκαὶ ἐξομολογοῦντο τὰ ἔργα τὰ μεγάλα καὶ θαυμαστὰ αὐτοῦ, 

τ Καὶ Τωβεὺὶτ ἔγραψεν προσευχὴν εἰς ἀγαλλίασιν καὶ εἶπεν 
ὡς ὥφθη αὐτοῖς ἄγγελος Κυρίου. 

Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἰς τοὺς αἰῶνας καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, ἵ 
2 2070 αὐτὸς μαστιγοῖ καὶ ἐλεᾷ, κατάγει εἰς ἅδην καὶ ἀνάγει, 

καὶ οὐκ ἔστιν ὃς ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 
3 3ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ ᾿Ισραήλ, ἐνώπιον τῶν ἐθνῶν, 
() 4 ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ἡμᾶς ἐν αὐτοῖς. 

10 εθεωρειται Α 20 εξομολογεισθαι Α 

3 εξωμολογεισθαι Α(αυϊά) 

 א 6 - קצפט -א 07 5

 ףג00< :Κν ףששש 6ץש ἤλθον 6: ףששש ף\0סש Ν 1611: סות 0799:

ἢ | εὐυλογειτε] ευλογητε71(: סזמ  (και006ש]  | ΑΞΕ(υἱ4)ןג0סש  + 
 ἢ | τον αἰωνα] τους αἰωνας 061-זמשש : + 20601000? 65

19 ημερα5] + טקשש 6 | υὑμιν] ἡμῖν א | (ουδε] και οὐκ 71( | 
 )וש  ἢ | εθεωρειτε] 06006076טאאש [ + μονον + | υμει5סקששוש]

20 και 1τ9---βιβλιον] και νυν αναστήτε εκ τῆς γῆς και γραψατε 
ταυτα παντα εἰς βιβλιον και τον θν ευλογειτε ץש> γὙαρ αναβαινω 

προς τον ἀποστειλαντα με θ᾽ 055 [ἀναστητε] 56 835. | γρα- 
ψατε] 074% 55. | סומ חששזש 36. | סזמ θν 2% 8[ | θεω] אש ἵν᾿ 
διοτι] 07+ אומצש : םסמ(סק 19106) 1 | Ὕραψον קוגמספטא | πάντα] 

  1עעוע + : ν | συντελεσθεντα) τελεσθεντα τὰדסעזש
21 ἀνεστησαν και] ἀνασταντες וג | οὐκ εἰδον αὐτὸν 13[[ 
  αὐτὸν εἰδομενקםספטא: סטא6ז(  εἰδονםטדסש  φασὶ [: οὐκετιתסמ

  εἰδον αὐτο ΑΝסטא6זו : : οὐκ εἰδοσαν αὐτὸν οὐκετι ἀε(ειδον)ρזמ
611 φΓ(υἱ)3Ξ: 707000000 φτέρη 00/7007 ἐσέ 5 

902 καὶ [19--אטקוסע καὶ ηυλογοὺυν τὸν θν και εξομολογουντο 
ἐπι τα ἐργα αὐτου ₪ εποιησεν αὐτοις 0025 | {(θαυμαστα αυτου] 
θαυμαστου του θεου 74) | θαυμαστα] כז τα ἢ | αὐτου Β6] םסמ 

 [ καὶ ΑΝ τεὶג : כז 1 1: τοῦ θεου ΑΝ 611 ₪ | ₪5 ΒΕ] καε:ךטס(
₪ | οφθη א | αγγελος ΒΗ] ΡΥ ο ΑΝ 16|| | κυριου] του 0 
6 ' 

ΧΙΠῚ 1 τωβειτ] קס εγραψεν ἀρ: τωβητ ἐρτηηϑ-ν | προ- 

σευχην] εὐχὴν ₪: τὴν προσευχὴν ταυτὴν ₪ (16225ג)ן0 | εὐλογητοΞ] 
+6 1 | 0 ἔων] ףששש 71(: סזמ |* | סמנ) και 39---αὐτου τὴ | 4 
397 οτι εἰς παντας τοὺς αἰωνας ἀρ: +7 00/0 ΞΕ, αὐτου] 
+ 0000006 εε 6 

2. ελεα] 666 133%6/01התסצט-א | αδην] αδουἱκονχ: + אשזש ןג | 
αναγει] 0טדספ ἀναγει εκ της ἀπωλειας εν τη μεγαλωσυνὴ αὐτου: 
 6 τὴ μεγαλωσυνὴ αὐτου ἃ | οὐκ ἐστιν 05[ οὐδεις τὴ | φευξεταιע +
[κονχ | דש χειρα] 005 6 

8 εξομολογεισθε] ΡΥ καὶ ἢ: εξομολογεισθωσαν ΟΥ̓ : εξομολο- 

γησασθωσαν Κχ | סומ αὐτω τὰ | סומ οἱ ἀείτηγ | ἰσραηλ] θὺ ἀρ | 
τῶν εθνων] 0707002070 7204000007 6015 | ἡμα5] ὑμᾶς שוא | αὐτοις} 
τοις 607606 ] 

15 14 

17 008600004 Α | | ευλογειται \ 

ΧΠῚ 2 0076/70 Β" | 666 יל[ 

18 και 1τ9---ημην}] καὶ 076 0007098 περιεστείλας τὸν νεκρὸν 

και ἤλθεν επι σε πειρασμος 0255 [[περιεστειλας] 2607/60 δἰ 2%2/%- 

ἠέ 86. | καὶ 29[ 6א; 34 | סד6] סשז 5 | οὐκ 19[ סשש Α(αϊά) | 
καταλιπειν] καταλειπειν Α(-πιν})Ν ז | סמ* σου צ | περιστειληΞ] 
περιστηλας :סא παρειστήκεις 6 | ἀαγαθοποιων ἀαγαθον ποιων 

6: ἀγαθα ποίων ם | μὴν] כז 6ץש 6: “εὖτε ογηρεέδιες 6 
)αεῖς 65 

14 και [19--00000ש καὶ 0 0605 ἀπεστειλε με ιασασθαι σε και 

τὴν νυμφην σου 855 [ὁπὶ καὶ 19 86. | ιασασθαι] ןכז ἠεγαγε ἐξ εἰ 
331} | ἀπεστειλεν} ΡΥ οτε πὶ | )2000004[ εασασθαι πὶ | σαραν ] 

15 εγω---αγιου] εγω εἰμι ραφαὴλ εἰς ) + 0/00/2700 835) των 
παρεστωτων ενωπιον του 09 ἀρ | [ץש> ἐδὲ ε | סמו εκ 

 [ ροβί αγιων 19 πα | αγιων ἀαγγελωνזאקותמזפט (כז-שז | 6חז6
.αγγελων τῶν αγιὼν 6]]וא : 4776)\שש τῶν αγιων των 
ενωπιον τοὺ 00 6: οὔ αγίὼων ₪[\60/9/ | Ομ ד05--6ךושש 29 65 

 | קזממ*'פוג : סזמ ח*  | τας προσέευχαΞ] τας εὐχας(כז-שז-0000-סומממ
(οἵ των αγιων 71) | εἰσπορευονται] 6070060670 [)60099(: 
ἐκπορεύονται וא[ : πορευονται τὴ | του αγιου] αυτου εἰ 

16 και 19---εφοβηθησαν) καὶ εταραχθησαν ἀμῴφοτεροι και 
6600 ἐπι προσωπὸν αὐτῶν ἐπι τὴν γὴν ἀρ(44)85 [ἐταραχθησαν 
0 1 86. | ἐπεσον] ἐπεσαν :כ + αμφοτεροι 
44[ | ἐπεσαν 1א6(ת1וזא\ | οτι] και 1 

17 εἰπεν} + ἀρηρείμες. (οι) | סנה αὐτοῖς ₪ | 008606 6 | 
εἰρηνῊ] כז οτε ΑΝοΐκινν : םסמ 17066 1 | טאקוש ροβὲ 4 
165 | τὸν [619--6ושע εὐυλογειτε τὸν 06 675 | סמ 6 

  5סעוקושע  0/0 ορεριός 605: ἐφεכז [ | εἰς τὸν αἰωναשוממספטא
 על 5 : סוג 00\1]-05-אש

 0 τὴ ἐμὴ χαριτι αλλα τὴד4 סט [ εθεωρειτεסז6--(1פ) 18

θελησει του θεου 6ץש ἤλθον καὶ οὐκ εφαγον οὐδὲ ἐπιον αλλα 

ορασεις εθεωρειτε ἀρ [χαριτι] - Λεία 20004 0000 56. | τη 29-- 
λθον} φγαίία ἀεὶ 356. | ορασεις [6606שק6וד μος 1020000: της 
2000/07 δέ ὀίδεορείθηε 35}} | סגה סזו ותחסטא | τὴ ἐμαυτου χαριτι] 
τὼ ἐμαυτοῦ θεληματι ν: + 600 20/00 100003000 00 | τῃ θελησει] 
τω ελεὴ καὶ χαριτι ν | (του θεου ὑμων] αὐτου 71) | ὑμων Β] 

ΒΕΡΊ. טס 11. 1. 

ΧΙ 



 א1זז 4 ךסםםזד

ὑποδείξατε τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ, 446667  
ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος" 

καθότι αὐτὸς κύριος ἡμῶν, 
καὶ θεὸς αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 

μαστιγώσει ἡμᾶς ἐν ταῖς ἀδικίαις ἡμῶν, 5501  

καὶ πάλιν ἐλεήσει καὶ συνάξει ἡμᾶς ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, -- 

οὗ ἐὰν σκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς. | 

δἐὰν ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ 6 

ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ ἀλήθειαν, 

τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς 
καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν. 

καὶ θεάσασθε ἃ ποιήσει μεθ᾽ ὑμῶν, (6)5  
καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ σώματι ὑμῶν" 

καὶ εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης, 
καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. 

ἐγὼ ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου ἐξομολογοῦμαι αὐτῷ, ()7(  

καὶ δεικνύω τὴν ἰσχὺν καὶ τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ ἔθνη ἁμαρτωλῶν. ᾽ 
ἐπιστρέψατε, ἁμαρτωλοί, καὶ ποιήσατε δικαιοσύνην ἐνώπιον αὐτοῦ" (8)5  

τίς γινώσκει εἰ θελήσει ὑμᾶς καὶ ποιήσει ἐλεημοσύνην ὑμῖν ;" 
7τὸν θεόν μου ὑψῶ, 7 (9) 

καὶ ἡ ψυχή μου τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ, 
καὶ ἀγαλλιάσεται τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ. , 

βλεγέτωσαν πάντες καὶ ἐξομολογείσθωσαν αὐτῷ ἐν ᾿Ιεροσολύμοις.Ἵ 8 (ιο) 

(8) γιγνώσκει .\ | 6[ η *ם 

 א | 00ן θεασησθε ἰδ: 600006 [064ש]1500712: 06006006 ]06000006
ποιησὴ 0: 00 05: אש כ+ | ὑμων 19[ ע 6א σον ₪: שש 
 :  εξομολογησασθε] εξομολογησεσθε 7כ " καὶ 2סוג | 0465
εξομολογεισθε (-σθαι τ) Νίρηβα | αὐτω] αὑτὸν 0  εν---τυμων 29] 
  Ἐ, 1 σωματι 13[ στοματιהלול וולה  003/70 οἱ 20/0סע 20/0
ΑΝ +6[| (Ὁ: של 55. | טקששש 29] 60טדשע ἔ: αὐτου [ | סמ και 
39---δικαιοσυνης Καὶ [εὐλογήσατε 1361[ εὐλογειτε ΑΝ = 1611 | 
κυριονἾ θν ἴονχ 

  εγω---αμαρτωλὼν 35 | (τὴ Ὑη] αὐτὴ 71) | οπὶ μουסח (7)
ἂρ | εξομολογουμαι] εξομολογησομαι 00262 | δεικνυω] δεινυων 

 : | αὐτοῦῇ αὐτων 1": {μου 71) | εθνη] εθνει Νείαί -πθννא
εθνεσιν τ | ἁμαρτωλων] ἁμαρτωλω 6108-א 

 -  επιστρεψατε) τ 607090676]]וא  εἐπιστρεψατε---αὐτουסחג (8)
  τιβιτουμιν]ג | סו  καὶ 19סמ |  ἀμαρτωλοι ἀΐηηρסמ |  ΟἿוצו

 כס( %0 | ποιήσειןקזצא  | τις γινωσκει εἰ] εἰ 86. | υμα5] μαςזה
ἐλεημοσυνὴν 1 | υμιν] ἡμῖν Κορνχ: εἰς ὑμας Α 

7 οἵα (14)--דסש αἰωνα % {ὁπὶ 0(טזמ שסומנו+ 8 πὶ τὸν [060ש 
ΡΥ φιμέα 0 8: כז εγω ἀρ: τω θεω 6 | ὑψω] ὑψων :חה :0 
4 | τω---αυτουἹ ἐγε 400 νιδο 702/0/0/00 86. | τω βασιλει Β6] קז 
ὀερϑάϊεεί (1 τὸν βασιλεα ΑΝ το] ΞΞ (αἰ) | סמ καὶ 29 ἀδρ | 

 קז [ 7/0000 00: ἀγαλλιάσομαι ₪ | τὴνלר
και 

  παντὲς ἃ | καὶ] μοςסה |  λεγετωσαν παντες ₪8סוה 8
 - 85. | εξομολογεισθωσαν} εξομολογεισθε 110: εξομολογηקל

σασθωσιν 6הא | αὐτω] αὐτὸν [: οὔ 0: {εν δικαιοσυνη τ] 
τεροσολυμοι9} 566 =זה (7-.-3) ΑΙ δικαιοσυνὴ 6)|סצואא ₪ : + πάντες 
ἀ: + 0 ווא 5 

(6) 060000004 Α | εξομολογησασθαι Α 5 μαστειγωσει Β" 

  5%א6-)(א)1-קזפט- \.

  καὶ 71): 18 50 1(קז  6866 ἀρᾷ, | υποδειξατεῖסזממ 4
νπεδειξατε סי : πισπσίγαμέ ₪ | αὐτου] αὐτὴν 6 | οἷ ὑψόυτε--- 
ἕωντοι > | οπὶ ὑψουτε αὐτὸν ἃ | עו/סשז6] ןקז καὶ 0]!סןקץואאש | 

 000זו [ ζωντοιῖ παντων ζωντων 600 | καθοτιד עדס%
ψιία 62 | (πὶ κυριος ἡμῶν 71) | κυριο51 χξ 0 05 :סצא +0 6 

 ק | סזח  +0% και πῆρ ἃ: + ₪: 0% ἡμῶν καὶ πατὴρ ἡμῶνאו:
μῶν "ו τὰ | (οἵη και 060% αὐτος 71) | 0605 [050טד ΡΥ 0 061-]א : 
αὐτοῦ 040% 00: 0 0% ΑΠιποβανχ: סזמ αὐτὸς קזמז : 02% γ05 767" 
05 | 060[ + νιοείεν 60 | πατὴρ ἡμων ΡΥ 0 ז)\/ : ἡμὼν πατὴρ 
 %0זץא  πάνταςסזח |  ἡμῶν 62סמ : ἀρסמ 1+

 |  και μαστιγωσει ἡμας 6סזה |  καὶ 1"--)6( αἰωνων τὰות 5
καὶ μαστιγωσειἾ ἐμαστιγωσεν ἂρ: οπὶ καὶ εἶ | + 19[ ὑμας 

 | 6("מי'  | 6 15] ἐπὶ ε | αδικιαι:7 ἀνομίαις ν | ἡμων ὑμωνקת"
“λεησ ει + μας 06 5 : ἐλεησαι ἡμᾶς οχ | ἡμᾶς 295] טופ 
εἴπ | סזמ ἐαν Νοά ΚΙ סקול ΧΈ 5  σκορπίσθητε ΒεἰϊφΓο(αἰ}] 
διεσκορπισθητε Νε: σκορπισθωμεν ρηδα: διεσκορπισθημεν ἀρ: 
διεσπειρεν ἡμᾶν ||12)0/1(: ἐσκορπισθητε Α ||6ז | εν αὐτοι:] 
=. 

τὴקז  ἢ | οπὶ ἐν 1ϑ-τψυχη 55. | καρδια]ו"  πρὸνשת  
ὑμων 2" 71) | ὑμων 1"[ ἡμῶν ΧΈ |ו*--(6)  καὶ6-וקז | (סוח  

ημωνטקשע \14061]זי67:  + ἡμῶν Κονίυμο)χ:אמ  τῇ ψνχη 
εἐνωπιον αὐτου] ἐμπροσθενא (קתפונ | ( τοιησαι) καὶ ποιησητεוש |  

οἵα τοτε--τυμῶν 2% 85חו קול 36. |  ὁםטזש }:  αντὸν ἄρ: ἐν 
ἃ | οπὶ και1030: סזח  ἡμανד קיטו  τονε “ε' διε 62 | προι υμαι] 

αὐ (δ΄ | κρυψει ἣτν | το-τυμων 10] ₪0 ἡμῶν τὸ1" --טעשל  
 πρόσωπον αὐτὸν | | νμων 15 ἡμων סאה

 ן  ἢ!"--טקשש ו"  καὶסזה |  καὶ 15--δικαιοσννην ἃסזח )6(

16 

«κ 



 ךפתאוד אזזז 6

Ἱεροσόλυμα πόλις ἁγίου"9  
μαστιγώσει ἐπὶ τὰ ἔργα τῶν υἱῶν σου, 

καὶ πάλιν ἐλεήσει τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων. 

το Ἰοἐξομολογοῦ τῷ κυρίῳ ἀγαθῶς,2( ( 
καὶ εὐλόγει τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων, 

ἵνα πάλιν ἡ σκηνὴ αὐτοῦ οἰκοδομηθῇ σοι μετὰ χαρᾶς" 
καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ τοὺς αἰχμαλώτους 
καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ τοὺς ταλαιπώρους 

εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. 

(.4) τὲ τι ἔθνῃ πολλὰ μακρόθεν ἥξει πρὸς τὸ ὄνομα Κυρίου τοῦ θεοῦ, 

δῶρα ἐν χερσὶν ἔχοντες καὶ δῶρα τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ" 
γενεαὶ γενεῶν δώσουσίν σοι ἀγαλλίαμα. 

(16) 3 τὸ ἐπικατάρατοι πάντες οἱ μισοῦντές σε, 
εὐλογημένοι ἔσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντές σε εἰς τὸν αἰῶνα. 

(17) 3 ιϑχάρηθι καὶ ἀγαλλίασαι ἐπὶ τοῖς υἱοῖς τῶν δικαίων, 

ὅτι συναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τῶν δικαίων. 
)18( 4 1400 μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε" 

χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου. 
2 μακάριοι ὅσοι ἐλυπήθησαν ἐπὶ ταῖς μάστιξίν σου, 

8κ 

ὅτι ἐπὶ σοὶ χαρήσονται θεασάμενοι πᾶσαν τὴν δόξαν σου" 
καὶ εὐφρανθήσεται εἰς τὸν αἰῶνα "ἡ ψυχή μου. 

(19) 15 1560060 τὸν θεὸν τὸν βασιλέα τὸν μέγαν, 
(11) 6 τόὅτι οἰκοδομηθήσεται ᾿Ιερουσαλὴμ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ, 

καὶ λίθῳ ἐντίμῳ τὰ τείχη σου, 
καὶ οἱ πύργοι καὶ οἱ προμαχῶνες χρυσίῳ καθαρᾷ, 

14 ται] כז πάσαις 139% 13 χαρητι Β'Α 9. μαστειγωσει Β" 
16 0006000 [ σαππειρω 11 : σαπφιρω Α 

τ ο3Ὲ4.א6-)(א)1-קצפט-  

τὴν | ἀγαπωντες}] ευὐλογουντες ΟΥ̓Χסזח 600764  
18 χαρηθι καὶ αγαλλιασαι] ₪026 εἰ ἐχη]αΐε 62 | χαρηθι] 

ἢ εχ :'סטו א: אפקה סצ χαριθι γτνῖῖχ: χαρητι [: χαριτι 
 :[ 1 | αγαλλιασαι] ἀγαλλιασει ἀεϊתסמ 1וףט66 χαρις 1: )6גק:

ἀγαλλιάσεται (10ט)ומ : αγαλλιασις εσται ἱ | τοῖς υἱτοι5] τοὺς 
υἱοὺς 06]]סצואא : סוזה τοῖς ומ | Οπὶ των 19 תג | סזמ οτι---δικαίων 
 סא  | τῶν δικαίων 29[ τὸν δικαίονומ  τὸνסוג |  οτι 6סה | 162 29

τὰסמ 14, 15  

 | קא/6 ₪: סזמ 6ק1מ ὡς ΡΥ: 050407ש] |  τὸ ἃסזג ש--שסש 14
χαρήσονται 19---שסש 19[ ευλογημενοι ἐσονται παντες οἱ αγαπωντες 
σε εἰς דסש αἰωνα כ χαρήσονται 19] “γαρ 6 | οσοι] οἱ ₪ | ἐπι 
25] εν + | ταιϑῖ קז πάσαις 13*'%/\]466-]105-א6/5: כז πασι מ | 

 | [  | επι σοι] 67000) ο  θεασαμενοι] επιסתג 07+--שסע 3% 1א*
 | 66 | εὐφρανθησεται 13[ ευὐφρανθησονται ΑΝ τε]] 68ק  πᾶσανסזה

(η---[([5) ευλογει] εὐλογείτω ἡ ψυχη μου 71) 
15 εὐυλογει ΒΕ(Γ] εὐλογείτω ΑΝΠπίει 6א σοττ) [[6ץ [θεον] 

  γέρόης εαφίΐ οἱ ἐεγγας 6לקלל [« 6 | τὸν 25-- μεγανאע
  και 19 6 | ἐντιμω] επιτιμωסב |  καὶ σμαραγδω 625סח 16

Α: סזמ) | **\[ 6עד(ןושזסדש τα---καθαρω 71) | τειχη] ז6 ומ ]ומ ₪ | 
πυργοι] + σου 6/1160 | סב καὶ οἱ προμαχωνες τὰ | ד 065 [ 
προμαχίωνες [\: προμαχίονες :ב προμαχοι ἀρ: προμαχίονες 
σου 6: 20/0 אאצ ₪: +2 (Ὁ | χρυσιω ΒΝΕΒ] קז > 4 
161 ₪6 

 סוג 9--18 8
9 (ιεροσολυμα πόλις αγιου] πολις ₪766 ιερουσαλημ 11)}} 

ιεροσολυμα] ιερωσολυμα 1: ἴλημ οἰΐτανν | πόλεις ονχ | αγιου 16[ 

αγιας Υ: αγιασματος ἂρ: הק 2: αγια ΑΝ τοὶ! ₪ | 

μαστιίγωσοι τὰ | סוג τὰ ἀρ | νιων] οἰκετων ἀρ: χειρων וז | 
δικαιων νιων σου 1 

10 οχὰ 0(טמנ ססמוומה 02 | סמב זש--שש צץ+ | κυριω] θῶ τ: 
 | תואצ  0: ἀγαθω Α: οτι ἀγαθὸςסזו  Α | 0780₪9[ ΡΥסמ

εὐλογει] εὐλογειτε 166 | סזמ παλιν 0/8 | סוג ἡ 4 | σκηνὴ] 

σπουδὴ Ρ | σοι 15 3060[ סומ 1: כז εν ΑΝ τοὶ! ₪ | χαρα5] + 
εὐφροσυνης סקצא | סמו και εὐῴραναι כ | εὐφραναι) εὐφρανη 
Αοὐὶν > εὐφρανθηναι 8: 6)6ט06ק₪6] צ | סמ εν σοι 19 60 | 

  τοὺς 15--60 3" 71) | τοὺς 19[ τας 6 | αιχμαλωτου] ΡΥ εν(סזמ
σοι א: קש 686 ΑΝοεῖν: ταλαιπωροὺυς ₪: σου א | (סתג και 
30--ταλαιπωροὺς 236) [| καὶ 4%--00 39] ἀγαπησαι καὶ | 
ἀγαπησαι] ἀγαπησην | εν σοι 525 כספו ταλαιπωροὺς ἢ | ταλαι- 

 כ  | του αἰωνο5] ὑμὼνם εν [ αἰχμαλωτους ₪ | εἰ5ד טקסטפ]
11 προΞ] εἰς τὰ | κυριου] Μὲ (Ὁ | και] סוג Αοὐοῦνννχ : חסה 

 [ | δωσουσιν σοι ἀγαλλιαμαצ  | γενεαι] γενεὰ ΑὮ : 660ןושטס+1
ὀερφαϊεορ οἱ 1/0/0006 28 /6 62 | δωσουσιν} כז αἰνεσουσιν 
σε (σοι ΑΝ") και 41א6/ן1(טג0)סזלאא | סזמ. σοι 4061]סזץואא. | 
αγαλλιαμα 13[ ἀγαλλιασιν ΑΝ τεὶ] 

 |  ζητουντες 71) | εὐλογημένοι} ΡΥ καὶ {{{8Ὲ(ןוושסטעד65] .10

107 14-12 

  σο.- τὰ σον - (δ. τὰν τς οὖה  μγαיו ’ > *.-7- ὦל 4 2% בש בו "ג וב הוו  . τו לי ג א  ΤΠדש  ₪ - ] 4 πος ανרייק" וי | ורווח 1 2 =" 0 ₪69

- . 



αὶ χιν 

ΤΩΒΕΙΤ ΧΠῚ 7 

17 καὶ αἱ πλατεῖαι ᾿Γερουσαλὴμ βηρύλλῳ καὶ ἄνθρακι καὶ λίθῳ ἐκ Σουφεὶρ ψηφολογηθ- וָד (5) 

8 

)33( 

)4( 

 זןש סעד

τὸ καὶ ἐροῦσιν πᾶσαι αἱ ῥῦμαι αὐτῆς ἁλληλουιὰ καὶ ו 

λέγοντες (33 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὃς ὕψωσεν πάντας τοὺς αἰῶνας. 
τὸ Καὶ ἐπαύσατο ἐξομολογούμενος Τωβείτ. 5 καὶ ἦν ἐτῶν πεντήκοντα ὀκτὼ ὅτε ἀπώλεσεν: 

τὰς ὄψεις, καὶ μετὰ ἔτη ὀκτὼ ἀνέβλεψεν" καὶ ἐποίει ἐλεημοσύνας, (ὃ καὶ προσέθετο φοβεῖσθαι 
Κύριον τὸν θεὸν καὶ ἐξωμολογεῖτο αὐτῷ. ϑμεγάλως δὲ ἐγήρασεν" καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ 3 (5) 

καὶ τοὺς υἱοὺς αὐτοῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ Τέκνον, λάβε τοὺς υἱούς σου" ἰδοὺ γεγήρακα, καὶ πρὸς 
τὸ ἀποτρέχειν ἐκ τοῦ ζῆν εἰμί. ἄπελθε εἰς τὴν Μηδείαν, τέκνον, ὅτι πέπεισμαι ὅσα ἐλάλησεν + (6,17) 

Ἰωνᾶς ὁ προφήτης περὶ Νινευὴ ὅτι καταστραφήσεται, ἐν δὲ τῇ Μηδείᾳ ἔσται εἰρήνη μᾶλλον 
ἕως καιροῦ" καὶ ὅτι οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν ἐν τῇ γῇ σκορπισθήσονται ἀπὸ τῆς ἀγαθῆς γῆς, καὶ 

Ἴεροσόλυμα ἔσται ἔρημος καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεου ἐν αὐτῇ κατακαήσεται, καὶ ἔρημος ἔσται μέχρι 
χρόνου. 5καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει αὐτοὺς εἰς τὴν γῆν, καὶ οἰκοδομή- 5 
σουσιν τὸν οἶκον, οὐχ, οἷος ὁ πρότερος, ἕως πληρωθῶσιν καιροὶ τοῦ αἰῶνος. καὶ μετὰ ταῦτα 

ἐπιστρέψουσιν ἐκ τῶν αἰχμαλωσιῶν καὶ οἰκοδομήσουσιν ᾿Ιερουσαλὴμ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος 
6 καὶ 6 (8,9) τοῦ θεοῦ ἐν αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται ἐνδόξως, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται. 

1 πλατιαι Α 
4 μηδιαν ΒΚΑ | πεπισμαι Α | μηδια Α ΧΙΡ 1 οι: 4 

5 οικοδομηθησεται] + εἰς πασας τας γενεᾶς Του αἰωνος οἰκοδομή )50 τα5) 13** | ενδοξω ΒΡ 

πορευθητε 1ץ ( : + ουν כ | μηδειαν μιδιαν 0 | οπὶ τέκνον קזחמפט 5 | 
οτι 1ο:--χρονου] φιῖα 007005 500701 507-7707005 ῥγοῤλείαε 0 
ἐπί ἐγε :ל 0070004 02 במר 07007 πόφτθ 
 : 7הנוהל  μονίας 77 ₪ 02076ו  εἰς 00107 01כ 1/0
  772לול נוהל 01 7-4
“Βαῤφγίονια οἱ לשלש 05171 2 0000700770 1077050 
750 267 ἐοέαηι שלל ὦ סל 7577007 07 0 0000 ἐεγ γα 
0250770 οἰ סל 2% δὲ 0100705 856. | סדו πεπεισμαι] πεπεισμαι 
γαρ )+ סזו שחפט) 08050 : סמה πεπείσμαι πὶ | οσα] 0ח000 1 | סב 
0 τὸ [)ןא* | ח6ק προς ονχ | νινευη] νινευι 9706%'(ק]-קצשאא)[ : 
νηνευὴ Πα  ; שמש6ש ἮΝ | οτι 29[ כצ εσταιὶ | καταστραφησεται) 
κατασκαφησεται Αονχ | εν 19---μηδεια} ἀπελθε סטע εἰς μηδειαν 

εκει ἃ | 86 )כספ μηδεια ) | εσται εἰρηνη μαλλον} 60704 μαλλον 

εἰρηνη Κοῖνχ: μαλλον εσται εἰρηνὴ 00( וא : παλιν εσται εἰρηνη Ὁ | 
εσται 19] ἐστιν πὶ | סה μαλλον ת₪ | סמ καὶ τὸ 00 מותקפט 07 | 
οτι 39[ סז6 סצא | ἡμων] ὑμων 6 | οπὶ εν τή γὴ ἀρ | σκορπισ- 
θησονται] εσκορπισθησαν סצא | αγαθης Ὑη9] מפ της αγαθης 1 | 
ιεροσολυμα] ἱεροσωλυμα ο: ιλῆμ הוותק | εσται ερημοΞ:] ερημω- 
θησεται τὰ | οικο9} 0 19 6א ε οὗ εν 397 כז 0 כ | κατακαησεται] 
κατακλησεται ἃ: κατακλεισεται :כ κατακληθησεται εὖ: κατα- 
κλεισθησεται 1 

5 παλιν] ק00/ 2600 5 | סתו αὐτοὺς 0 θεος 86. | αὐτοὺς 15] 
αὐτὴν קוחחפט605 | סמו 0 060% ἂρ | αὐτοὺς 29] αὐτὴν קחותפט : 
γεϊἐσιίας 2306] ὅδ: +0 0% | | εἰς τὴν Ὑην} εν τῇ γὴ 6: εἰς 
αὐτὴν τὔϊ : סתו קוחתפט 5 | οἰκοδομησουσιν 15] ὡκοδομήησουσι ἀρ: 
οἰκοδομησει ν( | [סואסש του 00 6 | סומ. οὐχ---αἰωνος 5 οὐχ 
0605[ (ουχι ὡς 71): ὡς :(10ט)007 οὐχὶ 09 τε ἣν ον(ουχ)χ | προ- 
τερον 00 | 6₪5[ ὡς Α : סש 6ז | סמ+ τοῦ αἰωνος וה | μετὰ ταυτα] 
παλιν :דה : סקווש 5 | αἰχμαλωσιων} αἰχμαλωτων εὐ | οἰκοδο- 
μησουσιν 19-6700005 0/0//00001/007- /2770:0/07 61/0005 ἐμ φίον τα 

 | קו ופונ \ τὴν 1ןכז [ 5 | ἱερουσαλημסללו 0 קל 401000005 ל
  καὶ 6---προφηται % [ οικοδομηθησεται 13*[ “εἰς πασας ταςסוה

γενεὰς τον αἰωνος οἰκοδομὴ ΒΑΡΑΝ [[6ץ 62:16 ]66[ ἐν ἃ : ἐπὶ סצא | 
οἰκοδομεῖ 6[| | ἐνδοξως Β"εἸΧ] ἐνδοξος 0 : εγξυλω ₪: ἐνδοξω 
ΒΡΑΝ γεῖ! {ΠΕ (υἱά) : סוה) 74) | καθως---προφηται] 560700 
φιοαὶ 2γοῤλείαε φέας ἀΐχεγμη וס ἀονε μὲ 
 ₪ סמ :3

6 και] כז 0004 727007 8 1 αληθινω:} αληθὼς χὰ: ומ 0 | 

18 

 2א6-ןיזפונ-א(7 <(5)

17 αἱ πλατειαι ιερουσαλημ] ῥογίαξ 1002 εἰ וו ἐμὲ (Ὁ | αἱ 
πλατειαι] πλατεια 078 | βηρυλλω] קז εν ₪1: βιρυλλω ἀρ: 
βυρίλλω ]: βηρυλλίω εἴκονχ: βηρίλω πὶ | סזה) και 39 ---Ψηφολογη- 
θησονται 71} | λιθω] + סלול 6 | σουφειρ] σουφηρ ἃ: σαφιρ ]: 

τοῦ οφειρ ε | ψηφολογηθησονται] ψηφολογισθησονται [1]: ψηφο- 
λογήσονται ἂρ: ψηφω λογισονται 6 

18 ρυμαι] ז35 )1{3 | סזמ+ αὐτης Κονχ | αλλελουια טי και 
αἰνγεέσιν λεγοντεςἾ και αἰνεσουσιν λεγοντες Α (σουσιν λεγον פט 
τὰς /\*(: οπι 0: סזמ και םוא66ש (Ὁ | שוע6שוש Β[] αἰνεσουσιν Ν 
τεῖ! ἘΞ [| (θεοτῖ κυριος 71) | ος טו/שש6ש] ןכז οὐυψηλος ₪: ס 5 
ε: +66 ז | πανταΞ} ןכז εἰς /\6/:0₪ | οπὶ τοὺς סא 

ΧΙΝ 1 και---τωβειτ] εἰ 00 0705507 00700 570 ἐγε 007 
7000] τεμεῖς ἐπε ב26 01 קוסקו 5 ἐσέ κερί δέ 0000 ל 147): οἴ 

 [ ρίογία σιάρυια ἐπ 20170016 5 (οἴ. 8) | επαυσατοא אנ 27 ל
  εξομολογουμενοςדש ד  ὡς πὶ [| εξομολογουμενος τωβειτ]ῇקז

 6קצוא  | τωβητקומחפמ
και ףץ] ףש δὲ τὴ: ἐτωβητ קתפט | 6זשש קס( סאזש 15 6 | 

πεντηκοντα] οσγδοηκοντα Αἰτηητα | זה סאזש 19 ἂρ | απωλεσεν--- 
 נול  2000701 (20/03 ἐσέ εἰ 2600077 ἀγρὸς 111 γε 000070046 δέםטדש]

4200002010 εἰ 02005 10 00ל 670078 0556701000 
  267 ἰοίαρε 4/0 δέμαςהוגו[ 24000 םתתסנ (זוקוח/4 200/0ל0

400 νεῤεεγίεογαΐανε εἰ 12/1//070 εἰ σγαίίας 70001 εογα,ε 0 
2 (οἴ, 5( | ταν οψεις απωλεσεν מוג | ἐποίησεν 00%  ελεη- 
μοσυναε] ελεημοσυνὴν 100: ἐπολλας τχ | καὶ προσεθετο) και 
προσ הפ[ ποτ /\' 2 6 ן" 6א אז ז | {φοβεισθαι---ΘεονἾ δουλευειν דש 
θεω 71( | סות κυριον 65 | סזמ τὸν θεὸν ] | שןוס\\0ך6ודס)) 1%6[ 
εξωμολογεισθε 01 εξομολογεισθε τι : εξομολογεισθαι ΑΝ 11 

9. μεγαλων--εἰμι] δ לו לוטויולש/ אל 1000011 7200070 βλέπον 
  μέςו  σισγέμμς μόνο εἰ 20וקו  0/4/31 εἰ ΕΗאמו
 19 35 6 | οπὶ και 19--אפו  καὶהק | סוח  ὧνקז  5 | δεῖוש ו

  εξכז [ καὶ 19 \* | υἱοὺ; 19סח | 1 2" τὴρ*--םעזפט  | οἷ καὶ(ק
 146/1)אסז  46 | αὐτου 19] με του νιον/\61\)₪סזצוא  1: ἐξ νιουνושש

 - % | λαβε---ειμι] 00 γεγηסזח : αὐτου ἃואש  | αὐτωΐ τωצחגצש
ράκα καὶ οὐκ εἰμι τὸν ἴην λαβε τοῦ! טוסטפ σον זה | λαβε---σου 

 --- (Ὁ | προνקוקו + : γὰρ ἀρ: φμία 2+ץש [ | ἐδουקסוא 44 ואט
εἰ} οὐκέτι ἔην μὲ ἃ | τοῦ τω צא : זו[ μοὶ ἢ | εκ 1361[ סח ןכ ; 
ἀπὸ ἈΝ τοῦ! | ἔην} γυν ח | εἰμι} μὲ ἢ 

4 ὁπὶ ἀπελθε--τέκνον ἃ | ἀπελθεῖ קז και קוחח פט 8 : (και 

Β 

+ 5 
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παντα τὰ ἔθνη ἐπιστρέψουσιν ἀληθινῶς φοβεῖσθαι Κύριον τὸν θεόν" κατορύξουσιν τὰ εἴδωλα Β 
7 αὐτῶν" 7καὶ εὐλογήσουσιν πάντα τὰ ἔθνη Κύριον. καὶ ὁ λαὸς αὐτοῦ ἐξομολογήσεται τῷ θεῷ, 
καὶ ὑψώσει Κύριος τὸν λαὸν αὐτοῦ" καὶ χαρήσονται πάντες οἱ ἀγαπῶντες Κύριον τὸν θεὸν 86" 

ἐν ἀληθείᾳ καὶ δικαιοσύνῃ, ποιοῦντες ἔλεος τοῖς ἀδελφοῖς ἡμῶν. 8 καὶ νῦν, τέκνον, ἄπελθε(10-ב) 8  
ἀπὸ Νινευή, ὅτι πάντως ἔσται ἃ ἐλάλησεν ὁ προφήτης ᾿Ιωνᾶς. 960 δὲ τήρησον τὸν νόμον9  
καὶ τὰ προστάγματα, καὶ γενοῦ φιλελεήμων καὶ δίκαιος, ἵνα σοι καλῶς ἦν. 1 καὶ θάψον μεזס  

ΣΝ καλῶς, καὶ τὴν μητέρα σου μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ μηκέτι αὐλισθῆτε εἰς Νινευή. τέκνον, ἴδε τί 
ἐποίησεν ᾿Αδὰμ ᾿Αχιαχάρῳ τῷ θρέψαντι αὐτόν, ὡς ἐκ τοῦ φωτὸς ἤγαγεν αὐτὸν εἰς τὸ σκότος 
καὶ ὅσα ἀνταπέδωκεν αὐτῷ" καὶ ᾿Αχιάχαρον μὲν ἔσωσεν, ἐκείνῳ δὲ τὸ ἀνταπόδομα ἀπεδόθη͵ 
καὶ αὐτὸς κατέβη εἰς τὸ σκότος. Μανασσῆς ἐποίησεν ἐλεημοσύνην, καὶ ἐσώθη ἐκ παγίδος 
θανάτου ἧς ἔπηξεν αὐτῷ, ᾿Αδὰμ δὲ ἐνέπεσεν εἰς τὴν παγίδα καὶ ἀπώλετο. 1 καὶ νῦν, παιδία,וז  
ἴδετε τί ἐλεημοσύνη ποιεῖ καὶ δικαιοσύνη ῥύεται. καὶ ταῦτα αὐτοῦ λέγοντος ἐξέλιπεν αὐτοῦ 
ἡ ψυχὴ ἐπὶ τῆς κλίνης" ἦν δὲ ἐτῶν ἑκατὸν πεντήκοντα ὀκτώ" καὶ ἔθαψεν αὐτὸν ἐνδόξως. Ἱ Ἵ 6" 

(4) 1. "5Καὶ ὅτε ἀπέθανεν Αννα, ἔθαψεν αὐτὴν μετὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ" ἀπῆλθεν δὲ Τωβίας μετὰ 
᾿τῆς γυναικὸς αὐτοῦ καὶ τῶν υἱῶν αὐτοῦ εἰς Ἐκβάτανα πρὸς Ραγουὴλ τὸν πενθερὸν αὐτοῦ. 

9 ἡν] ἡ ΒΡ ἡ ελαιος Α 6 αληθεινως Α 
[1 κλεινης Β" 

 .\1א6-קצפט -א07 8

(οἴῃ 236( |זו צ:  [0% | דס 29 ἀνταποδομα] τι ἀνταπεδωμαדס  
μανασσηΞ] + δε εἰπηχ |4" וא* |  αἀπεδοθη] νταπεδοθη 6 | οπὶ τὸ 

παγιδος}ח | !( ἐλεημοσυνὴ ἣν )סזמ 1) ἐποίησεν ἐλεημοσυνην εν 
επηξεν]1א |  ἣν ]: οὐומ | 5[  ἧς ἐπηξεν αὐτωוא | סנה [[ παντὸς 

εἐπηξαν Νορ᾽]ηγβανν | 0000 29400 05: קז 408: 0/9:  ΡΓ 
αμαν ΑΝ τε}] ₪: 40 609: 400 65 | 6 25]346גק] 6808 1:  

ἀνεπεσεν ἀρ: ἐπέπεσεν [6ע6ח606ש | ἘΞ,סב 6: + 1/5  :] ΡΓ αὐτὸς 
(απωλετο](טו0): סמג ₪ | [ τὴν 29[ τὸνסטץא : 6ח606ש קומתפט | ] 

απολυται 71) 
11 παιδια 13/461075[ סמ τῇ : παίδιον Ν᾽ 16[[ 02916 | ἐδετε τι] 

εἰδοτι ἂρ: εἰδε τι Νοχ | [686ז)+ οιδατε 6: ἰδὲ οἰρ!-Ἰηϑανυνβξ : 
εἰδὲες תג | τι] 6קספ ελεημοσυνη :זמ τις 1: םסמ ]וףט ם | 
ἐλεημοσυνὴ] קז ἡ תסצא: קס[ ποίει ]: ελεημοσυνην 017 | 

ποιει] ποιειν ἂρ | οπι καὶ δικαιοσυνη ρνεται % | καὶ 29[ ἡ ἀρ: 
Ἔτι 6םזפ: +0ז!(1א6/קמ\. πὰ: חשצ ט+  δικαιοσυνη}] קז) ἢ 
71): δικαιοσυνγην 1: ελεημοσυνὴ Ν᾽: πως ἡ ελεημοσυνὴ סצא | 

ρνεται] קז סחשפ 1: ז אז 0705: ρυσεται Ν : (οτι ρυεται εκ 
θανατου τὸν םע0קשחסש 71): εκ θανατου {τον ανὸν 0"'( 

 66 καὶ 39 πὶ | ταυτα---ενδοξως] 000/// /0/0030 0מקש | סמו
00 0700 σμα 00070011 ἐφε 0100000107 δὲ αμοίαιέξ 30 ב 
εἰ 307/02 05% 47,274 55 | סזב) ταυτὰα αὐτου λεγοντος 71) | 

  | αὐτου 2% 0% ψυχη/\]\םז  | εξελειπενתג  αὐτοῦ 1%סתה
 τὴν [ κλινη5ם: סמג ₪ | דפ  ος ἣνא\ושמ5] קז 0 [ἐπὶ τῆς]!תמחזוז

κλινὴν 6]6]א : τὴν κλινὴν αὐτου סטא: +%2/6 60: סוג τῆς ג | 
(ην δε] שש 71) | πεντήκοντα] ξ' τὰ | 67/9%סומ סאזש 6]ווומק | 
εθαψαν ₪/0001-קפועא[1 | αὐτον] + 79605 τ 

12 οτε ἀπεθανεν αννα] αποθανουσα ἡ ₪26 αὐτου תג | סות 
οτε 1 |[ἀννα] {ἡ μῆρ טדסט מפוטיא(74 (סומ η))  εθαψεν] קז 
καὶ 1: εθαψαν 0]!סקצא | μετα 19--םעזסע 19[ μετ αὐτου ἀρ | 

μετα 19] 79028: 00% 79001 86. | αἀπηλθεν δε] και ἀπηλθεν 
Κονχϑ | סמג τωβιας 85 | της---υιων] των υἱων αὐτου και τῆς 

γυναικος :כ τῶν υἱων ἃ | (οπὶ αὐτοῦ 2% 71) | סתג αὐτοῦ 39 

 εἰς ἐεκβατανους 6: εἰς ἐεκβασανα 0: εν [ | εἰς ἐκβατανα,\061]]א

ἐκβατανοις ἂρ: {εις βαταν γτ(α14)}: לע 20/00 2: ἐμ 00 
ἐἰ λαῤέίαμέξ ἐγε 2200/0700: 86 (οἴ. 8) | προΞ] ΡΥ και 5 

κυριον [דסש 060ש τὸν κυριον καὶ θεὸν Υ: τὸν κυριον ἄρνυγ: קו 
  71) | κατορυξουσιν---[0) ην} 260/01 ψμοαῖ(סות ץסש :55 [75700
δὲ 2/1001 εἰ לו 72/6 07005 ולד με 0700 0110/07 εἰ 
[1 
ἐκ סלק 11770000 σα 55 (εἴ. 8) | κατορυξουσιν Β] και κατορυξωσιν 
Α: כז και Νίου εχ (18ט)ססזז)מ 16[[ (Γ(αἱ 3 

Ἵ εθνη] εργα ἴ | κυριον 1% Β67 דסש 060ש ז: כז τὸν ΑΝ τεῖϊ! | 
  ο 6 | εξομολογησεται] ΡΥ εὐφρανθησεταιסמ |  καὶ 29--06₪ 0%סזמ

και סצא | זש θεω] τον θ᾽ :ק τω :|(0טו)*) אש + 200/03 εἶπες 
0776000001 02001: ΟἿ | סו πάντες ו | אטקוסש[ τὸν [060ש τὸν 
κυριον θεὸν τι: אטקוסש Ὁ: τὸν κύριον 2: αὑτὸν 0% | εν αληθεια] 
ἐμ »ηαεἱρογίεογαΐα 00% | סב καὶ 55---ημων ἃ | μων] ὑμων 6: 
407 472 

 8 [νινευη ץוש6ע 2(4'*(1 ]-קצאא | סמו οτι---ίωνας 6 | סה ₪
 א* | 5 προφητης כס ἑωνας ז | סמ וש 7

9 συ δε] και ἃ: + 1 ΜΙ 62 | τηρησον] επιτηρησον 1 | νομο» 
+ «δὲ 62 | סמ καὶ 29 ז | γενου ΒΕ] ץשטש ΑΝ τεῖ] | φιλελεημων] 
φιλοελεημων (10ט) סטצ : ελεημὼων קזחמפו | οπὶ ἐνα---ν τῇ | σοι] 
συ א | סוג ην---(Ιο) καλως χ | ἣν Β"] εἰ 60: ἡ ΒΡΑΝ τεὶ] 
«ΨΈ 

10 και τ5---(τ τὴ ρυεται] 7204706- (018-6907750 7907775 לש δὲ »εαΐγ 79: 
ἐμανε 62% α Νέρσες φιΐα τιαἱδ 1/1 ἐπε 60 301 706 {2 6 
1 40000 Αείεαγενι φιὶ Τοὀίανε לק סא 
  ρὲ ἐδ γαηε οὐ ἐμένα 40020 2 207000 οἰ Αἰ εἶξανולה 011
10091 ἐν 10007 ₪ ἰαφμέο φερνε ῥοσμογαΐ εἰ 40000 εἰ ἐσέ ἐμέγαμεΐ 

 [ (Ὁ | μηκετιשלש  καὶ 19 τὰ | σου] + Ξεῤεϊὶסב |  ἐογγαηε 55לת
μη τὰ | αυλισθητε] αυλισθης 0215 : αυλισθηση 6%: αυλισθησεται 
6* | εἰς 19[ εν 600-ומתקמפט\, | νινευη] קז τὴ 1: ץש6א 

 :| 266 0 6068)ק]  ἰδὲ ἀρ | αδαμ 15ךאג'469'(ש1-כטאא | סמ
400 09: 4002 (πὰ: ἀμαν ΑΝ ||6ז ₪) 2006( | αὑτὸν 19[ 
 |  καὶ 45 --αὐτω 19 6סמג |  τὸ ΑΝοΙ͂Η)Κίονχסמג זס |  ₪ ἃסא 0
αὐτω 19[ +0 θὲ 6 | סמו καὶ 5"גתג | αχιαχαρον ΒΕ(Γ] αχιαχαρ 
6: αχιαχαρος ΑΝ ||6ז ₪ | ἐσωσεν 1%6[ קז 6 60: כז שוונ 

 : זמ 6060/05 δὲ [ ₪ | εκεινω δεד6]]  051 025: ἐσωθη ΑΝלמול
εκεινον δὲ סא : καὶ 666ששש ἀρ: +68005[ ₪* | סגה τὸ 2%--00705 τὰ | 
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)15( 
)16( 

ΧΙΡ 3 

- , \ 13 καὶ ἐγήρασεν ἐντίμως, καὶ ἔθαψεν τοὺς πενθεροὺς αὐτοῦ ἐνδόξως, καὶ ἐκκηρονόμησεν τὴν 13 
οὐσίαν αὐτῶν καὶ Τωβεὶτ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ. τέ καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν ἑπτὰ ἐν τὰ 

Ἐκβατάνοις τῆς Μηδείας. ᾿Ξκαὶ ἤκουσεν πρὶν ἢ ἀποθανεῖν αὐτὸν τὴν ἀπωλίαν Νινευὴ ἣν 5 --- 

ἠχμαλώτισεν Ναβουχοδονοσὸρ καὶ ᾿Ασύηρος" ἐχάρη πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευή. ἀμήν. 

15 απωλειαν ΒΡ(υϊα) ,\ 

τευσεν ΑΝΚίαιχ-) 1611 | ναβουχοδονοσορ] ΡΥ ο βασιλεὺς ἀρ | 
 : : αἀσοηρος 6/4]מגע  | ἀσυηρος ΒΗ7 ἀσουηροςם  καὶ ἀσυὴροςסמו

ἀσσουκρος 0: 66000605 ἀρ : ασσουηρος Ν ΤΕ] | εχαρη---νινευὴ 29[ 
  αα Λέμέμε (Ὁ | ἐεχαρὴ Β] ΡΥ καὶ ΑΝ τεῖ! ₪: εἰוו

  ογρηριῖα 700 0011 οὐ 700005 ραμαφδαϊξקו קיו" 11 0/0070
  πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν τὰ | προ του] πριν ἡ/(/?קשאש 55 | סתב "5/0767
ἂρ: πριν Κονχ | αποθανεὶιν 29] עז0ש 00%תקפטטא+ : + αὐτὸν 
τωβιτ 0 | סמו επὶ νινευη Κονχϑό | [46ח εν ερ: περι קותתפט | 
γινευη 25] νινευι 0('37069(1]מתמ(טו0)כא | ἀμὴν 136ק] ןכז τέλος 
βιβλου τωβιτ δοξα τω θεω ז : סזמ ΑΝ τεῖ! (ΞΕ 5 

τωβειτ 1341: τωβιτ Νοῖχ: τωβητ ₪80: τελος τουסטפפסח  
τωβιου 1: τέλος συν 0₪ του τωβητ ν!: αὐτὴ ἰστορια τωβητ τὴ: 

τῆς παρουσὴς πυκτιδος Ὁ: ταυτα τὴς παλαιᾶς ταח7(6טא6  τέλος 
διηγηματα 6 

 ןוס

14 μηδιας 4 

6-5 

 -15 [εγηρασεν] ἐῤ-έ 701/17794424/ 560060--שטזסט 1% ם  καιסמנ 13
ἐμέενε 20671 2% 25 (οἴ. 5 εγηροβοσκησεν): - τωβιας קומפו | 
εθαψεν---αυτου 19] θανοντας τοὺς ח6ע06ק0טפ αὐτου εθαψεν וא : 

6 ἐσε ἐπε 2029018000: 35. (οἴ. 58) | εθαψεν] τεῤοϊέεγωηέ (Ὁ | 
ενδοξωφ) ἐντιμως 1: סזמ (71)85 | καὶ 39] + 7οδίας 55. | την--- 
αὐτου 29] αὐτοὺς דת : 2703007 5000771 5002 εἴ εἴργειν 001715 5101 55 | 
οἵα καὶ 4%---םעזסע 2% 6 | τωβητ ח5-וא : 

  | απεθανεν] τ τωβιας στηηβιβ 56: - δὲ 4א  καὶסה 14
 קז [ ων | | επτα Βε( 95קז [ +0: Τοδίας 60 | ετωνםעדספ א:

εἰκοσι ΑΝΙ(κ εχ קז) :₪ [[זש (*ש 1 τριάκοντα 71) | סוג ₪-- 
μηδείας 225 | εκβατανοιΞ} εκβετανοις [ 

15 ηκουσεν] )כסף αὑτὸν τῇ : ₪/0// 5 (εἴ. 5( | סזמ 06/1600 
 6 1עו : νηνευη 1: 660צצ | ץש6ש]) 19] ץוש6א ](*'0/0]מקטוקא

 - ἤπαεί 3 | ην---ασυηροΞ] εἰ εαῤῥξεϊέαέενε 09805 70077 αάαΐμεέתסמ
271 ἐπε 3/20/70 5 (οἴ. 5( | ηχμαλωτισεν ΒΗ(αιχ-}}] ηχμαλευ- 



 ך 09

> ΤΒΙΒΛΟΣ λόγων Τωβεὶθ τοῦ Τωβιὴλ τοῦ ᾿Ανανιὴλ τοῦ ᾿Αδουὴλ τοῦ Γαβαὴλ τοῦ Ῥαφαὴλ 5' 

3 τοῦ 'Ῥαγουήλ, ἐκ τοῦ σπέρματος ᾿Ασιήλ, ἐκ φυλῆς Νεφθαλείμ, “ὃς ἠχμαλωτεύθη ἐν ταῖς ἡμέραις 
᾽Ἐνεμεσσάρου τοῦ βασιλέως τῶν ᾿Ασσυρίων ἐκ Θίσβης, ἥ ἐστιν ἐκ δεξιῶν Κυδιὼς τῆς Νεφθαλεὶμ 
ἐν τῇ ἄνω Γαλειλαίᾳ ὑπεράνω ᾿Ασσήρ, ὀπίσω δυσμῶν ἡλίου, ἐξ ἀριστερῶν Φογώρ. 

3 3ῬἘγὼ Τωβεὶθ ὁδοῖς ἀληθείας ἐπορευόμην καὶ ἐν δικαιοσύναις πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς μου. 
καὶ ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου καὶ τῷ ἔθνει μου τοῖς πορευθεῖσιν μετ᾽ ἐμοῦ 

4 ἐν τῇ αἰχμαλωσίᾳ εἰς τὴν χώραν τῶν ᾿Ασσυρίων εἰς Νινευή. 4 καὶ ὅτε ἤμην ἐν τῇ χώρᾳ μου ἐν γῇ 
Ἰσραήλ, καὶ ὅτε ἤμην νέος, πᾶσα ἡ φυλὴ Νεφθαλεὶμ τοῦ πατρός μου ἀπέστησαν ἀπὸ τοῦ οἴκου 
Δαυεὶδ τοῦ πατρός μου καὶ ἀπὸ ᾿Ιερουσαλήμ, πόλεως τῆς ἐκ πασῶν φυλῶν ᾿Ισραὴλ εἰς τὸ θυσιάζειν 

πάσαις φυλαῖς Ἰσραήλ" καὶ ἡγιάσθη ὁ ναὸς τῆς κατασκηνώσεως τοῦ θεοῦ, καὶ ὠκοδομήθη ἐν αὐτῇ 
5 εἰς πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ ὁ οἶκος Νεφθαλεὶμ τοῦ πατρός μου, 
ἐθυσίαζον ἐκεῖνοι τῷ μόσχῳ ὃν ἐποίησεν ᾿Ιεροβεὰμ ὁ βασιλεὺς ᾿Ισραὴλ ἐν Δὰν ἐπὶ πάντων ὀρέων 

6 τῆς Γαλειλαίας. “κἀγὼ μονώτατος ἐπορευόμην πολλάκις εἰς ᾿Ιεροσόλυμα ἐν ταῖς ἑορταῖς, καθὼς 
γέγραπται ἐν παντὶ Ἰσραὴλ ἐν προστάγματι αἰωνίῳ. τὰς ἀπαρχὰς καὶ τὰ πρωτογενήματα καὶ τὰς 

, δεκάτας τῶν κτηνῶν καὶ τὰς πρωτοκουρὰς τῶν προβάτων ἔχων ἀπέτρεχον εἰς Ιεροσόλυμα" 7 καὶ 
ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ἱερεῦσιν τοῖς υἱοῖς ᾿Ααρὼν πρὸς τὸ θυσιαστήριον, καὶ τὴν δεκάτην τοῦ οἴνου καὶ 
τοῦ σίτου καὶ ἐλαιῶν καὶ ῥοῶν καὶ τῶν λοιπῶν ἀκροδρύων τοῖς υἱοῖς Λευεὶ τοῖς θεράπουσιν ἐν 
Ἰερουσαλήμ. καὶ τὴν δεκάτην τὴν δευτέραν ἀπεδεκάτιξον ἀργυρίῳ τῶν ἕξ ἐτῶν, καὶ ἐπορευόμην 

8 καὶ ἐδαπάνων αὐτὰ ἐν ᾿Ιερουσαλὴμ καθ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτόν" ὃ καὶ ἐδίδουν αὐτὰ τοῖς ὀρφανοῖς καὶ 
ταῖς χήραις, καὶ προσηλύτοις τοῖς προσκειμένοις τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ εἰσέφερον καὶ ἐδίδουν αὐτοῖς 
ἐν τῷ τρίτῳ ἔτει καὶ ἠσθίομεν αὐτὰ κατὰ τὸ πρόσταγμα τὸ προστεταγμένον περὶ αὐτῶν ἐν τῷ 
νόμῳ Μωσῆ καὶ κατὰ τὰς ἐντολὰς ἃς ἐνετείλατο Δεββώρα ἡ μήτηρ ᾿ Ανανιὴλ τοῦ πατρὸς ἡμῶν, 

9 ὅτι ὀρφανὸν κατέλιπέν με ὁ πατὴρ καὶ ἀπέθανεν. 9 καὶ ὅτε ἐγενήθην ἀνήρ, ἔλαβον γυναῖκα ἐκ τοῦ 
σπέρματος τῆς πατριᾶς ἡμῶν, καὶ ἐγέννησα ἐξ αὐτῆς υἱὸν καὶ ἐκάλεσα τὸ ὄνομα αὐτοῦ Τωβίαν. 

  ᾿ομετὰ τὸ αἰχμαλωτισθῆναι εἰς ᾿Ασσυρίους καὶ ὅτε ἠχμαλωτίσθην, εἰς Νινευὴ ἐπορευόμην" καὶוס
 - πάντες οἱ ἀδελφοί μου καὶ οἱ ἐκ τοῦ γένους μου ἤσθιον ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν, "" ἐγὼ δὲ συνεגו
  τήρησα τὴν ψυχήν μου μὴ φαγεῖν ἐκ τῶν ἄρτων τῶν ἐθνῶν" "καὶ ὅτε ἐμεμνήμην τοῦ θεοῦ μου ἐνוג

  ὅλῃ ψυχῇ μου, 3661 ἔδωκέν μοι ὁ ὕψιστος χάριν καὶ μορφὴν ἐνώπιον ᾿Ενεμεσσάρου καὶ ἠγόραζονוב
ι4 αὐτῷ πάντα τὰ πρὸς τὴν χρῆσιν" “καὶ ἐπορευόμην εἰς Μηδίαν καὶ ἠγόραζον αὐτῷ ἐκεῖθεν ἕως 

αὐτὸν ἀποθανεῖν. καὶ παρεθέμην Γαβήλῳ βαλλάντια τῷ ἀδελφῷ τῷ Γαβρεὶ ἐν τῇ χώρᾳ τῆς 
15 Μηδίας, ἀργυρίου τάλαντα 8666. "5 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν ᾿Ἐνεμασσὰρ καὶ ἐβασίλευσεν Σενναχηρεὶμ 

υἱὸς αὐτοῦ ἀντ᾽ αὐτοῦ, καὶ αἱ ὁδοὶ τῆς Μηδείας ἀπέστησαν καὶ οὐκέτι ἠδυνάσθην πορευθῆναι εἰς 
16 τὴν Μηδίαν. δὲν ταῖς ἡμέραις ᾿Ενεμεσσάρου ἐλεημοσύνας πολλὰς ἐποίησα τοῖς ἀδελφοῖς μου τοῖς 

  ἐκ τοῦ γένους μου" τοὺς ἄρτους μου ἐδίδουν τοῖς πεινῶσιν καὶ ἱμάτια τοῖς γυμνοῖς, καὶ εἴ τιναול

τῶν ἐκ τοῦ ἔθνους μου ἐθεώρουν τεθνηκότα καὶ ἐρριμμένον ὀπίσω τοῦ τείχους Νινευή, ἔθαπτον 
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ΤΩΒΕΙΘזג7  

αὐτόν. "8 καὶ εἴ τινα ἀπέκτεινεν Σενναχηρείμ, ὅ ὅτε ἀπῆλθεν φεύγων ἐ ἐκ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις τῆς τ8 
κρίσεως ἧς ἐποίησεν ἐξ αὐτοῦ ὁ βασιλεὺς τοῦ οὐρανοῦ περὶ τῶν βλασφημιῶν ὧν ἐβλασφήμησεν, 

ἔθαψα" πολλοὺς γὰρ ἀπέκτεινεν ἐν τῷ θυμῷ αὐτοῦ ἐκ τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ, καὶ ἔκλεπτον τὰ σώματα 
αὐτῶν καὶ ἔθαπτον. καὶ ἐζήτησεν αὐτὰ Σενναχηρεὶμ καὶ οὐχ εὗρεν αὐτά. 19 καὶ ἐπορεύθη εἷς τις τὸ 

τῶν ἐκ τῆς Νινευὴ καὶ ὑπέδειξεν τῷ βασιλεῖ περὶ ἐμοῦ, ὅτι ἐγὼ θάπτω αὐτοὺς καὶ ἐκρύβην" καὶ 
ὅτε ἐπέγνων ὅτι ἔγνω περὶ ἐμοῦ ὁ βασιλεὺς καὶ ὅτι ζητοῦμαι τοῦ ἀποθανεῖν, ἐφοβήθην καὶ ἀπέ- 

δρασα. “καὶ ἡρπάγη πάντα ὅσα ὑπῆρχέν μοι, καὶ οὐ κατελείφθη μοι οὐδὲν ὃ οὐκ ἀνελήμφθη εἰς 0ג 
τὸ βασιλικὸν πλὴν ἽΆννας τῆς γυναικός μου καὶ Τωβία τοῦ υἱοῦ μου. 51 καὶ οὐ διῆλθον ἡμέραι גו 

τεσσεράκοντα ἕως οὗ ἀπέκτειναν αὐτὸν οἱ δύο υἱοὶ αὐτοῦ, καὶ ἔφυγον εἰς τὰ ὄρη ᾿Αραράτ' καὶ 

ἐβασίλευσεν Σαχερδονὸς υἱὸς αὐτοῦ μετ᾽ αὐτόν, καὶ ἔταξεν ᾿Αχείχαρον τὸν ᾿ Ἀναὴλ τὸν τοῦ ἀδελφοῦ 

μου υἱὸν ἐπὶ πᾶσαν τὴν ἐκλογιστίαν τῆς βασιλείας αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς εἶχεν τὴν ἐξουσίαν ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν διοίκησιν. 76 ἠξίωσεν ᾿Αχείχαρος περὶ ἐμοῦ, καὶ κατῆλθον εἰς τὴν Νινευή. ᾿Αχείχαρος :: 
γὰρ ἦν ὁ ἀρχιοινοχόος καὶ ἐπὶ τοῦ δακτυλίου καὶ διοικητὴς καὶ ἐκλογεστὴς ἐπὶ Σενναχηρεὶμ 

βασιλέως ᾿Ασσυρίων, καὶ κατέστησεν αὐτὸν Σαχερδονὸς ἐκ δευτέρας. ἦν δὲ ἐξάδελφός μου 
καὶ ἐκ τῆς συγγενίας μου. 

τ Καὶ ἐπὶ Σαρχεδόνος βασιλέως κατῆλθον εἰς τὸν οἶκόν μου καὶ ἀπεδόθη μοι ἡ γυνή μουΑννα τ 
καὶ Τωβίας ὁ υἱός μου, καὶ ἐν τῇ πεντηκοστῇ τῆς ἑορτῆς ἡμῶν, ἥ ἐστιν ἁγία ἑβδομάδων, ἐγενήθη 
μοι ἄριστον καλόν" καὶ ἀνέπεσα τοῦ ἀῤιστῆδαϊ. Ξκαὶ παρετέθη μοι ἡ τράπεζα καὶ παρετέθη μοι 2 
ὀψάρια "πλείονα, καὶ εἶπα τῷ Τωβείᾳ τῷ υἱῷ μοὺ Παιδίον, βάδιζε καὶ ὃν ἂν εὕρῃς πτωχὸν τῶν 
ἀδελφῶν ἡμῶν "ἐκ Νινευητῶν αἰχμαλώτων ὃς μέμνηται ἐν ὅλῃ καρδίᾳ αὐτοῦ, καὶ ἄγαγε αὐτὸν καὶ 
φάγεται κοινῶς μετ᾽ ἐμοῦ" καὶ ἴδε προσμενῶ σε, παιδίον, μέχρι τοῦ σε ἐλθεῖν. ϑκαὶ ἐπορεύθη 3 
Τωβίας ζητῆσαί τινα πτωχὸν τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν καὶ ἐπιστρέψας λέγει Πάτερ. καὶ εἶπα αὐτῷ 
Ἰδοὺ ἐγώ, παιδίον. καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν Πάτερ, ἰδοὺ εἷς ἐκ τοῦ ἔθνους ἡμῶν πεφόνευται καὶ 
ἔρριπται ἐν τῇ ἀγορᾷ, καὶ αὐτόθι νῦν ἐστραγγάληται. “καὶ ἀναπηδήσας ἀφῆκα τὸ ἄριστον πρὶν . 

ἢ γεύσασθαί με αὐτοῦ, καὶ ἀναιροῦμαι αὐτὸν ἐκ τῆς πλατείας καὶ εἰς ἕν τῶν οἰκιδίων ἔθηκα μέχρι 
τοῦ τὸν ἥλιον δύειν καὶ θάψω αὐτόν. 5ἐπιστρέψας οὖν ἐλουσάμην καὶ ἤσθιον τὸν ἄρτον μετὰ - 
πένθους δ καὶ ἐμνήσθην τοῦ ῥήματος τοῦ προφήτου ὅσα ἐλάλησεν ᾿Αμὼς ἐπὶ Βαιθὴλ λέγων 6 

Στραφήσονται ὑμῶν αἱ ἑορταὶ εἰς πένθος, | 
καὶ πᾶσαι αἱ ὁδοὶ ὑμῶν εἰς θρῆνος. . 

7καὶ ἔκλαυσα. καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος, ὠχόμην καὶ ὀρύξας ἔθαψα αὐτόν. ὃ καὶ οἱ πλησίον μου 1 

κατεγέλων λέγοντες Οὐ φοβεῖται οὐκέτι; ἤδη γὰρ ἐπεζητήθην τοῦ φονευθῆναι περὶ τοῦ πράγματος 
τούτου" καὶ ἀπέδρα, καὶ πάλιν ἰδοὺ Ἵ θάπτει τοὺς νεκρούς. ϑκαὶ αὐτῇ τῇ νυκτὶ ἐλουσάμην καὶ 9 
εἰσῆλθον εἰς τὴν αὐλήν μου, καὶ ἐκοιμήθην παρὰ τὸν τοῖχον τῆς αὐλῆς, καὶ τὸ πρόσωπόν μου 
ἀνακεκαλυμμένον διὰ τὸ καῦμα. το καὶ οὐκ ἤδειν ὅτι στρουθία ἐν τῷ τοίχῳ ἐπάνω μού εἰσιν, καὶ τὸ 
ἐκάθισεν τὸ ἀφόδευμα αὐτῶν εἰς τοὺς ὀφθαλμούς μου θερμὸν καὶ ἐπήγαγεν λευκώματα. καὶ 
ἐπορευόμην πρὸς τοὺς ἰατροὺς θεραπευθῆναι, καὶ ὅσῳ ἐνεχρίοσάν με τὰ φάρμακα, τοσούτῳ μᾶλλον 
ἐξετυφλοῦντο οἱ ὀφθαλμοί μου τοῖς λευκώμασιν μέχρι τοῦ ἀποτυφλωθῆναι. καὶ ἤμην ἀδύνατος 
τοῖς ὀφθαλμοῖς ἔτη τέσσερα. καὶ πάντες οἱ ἀδελφοί μου ἐχυποῦντο περὶ ἐμοῦ, καὶ ᾿Αχειάχαρος 
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 דיפ 9 זז 5

τ: Καὶ ἐν τῷ χρόνῳ ἐκείνῳ“ Αννα 513\ט0486. | ' ἔτρεφέν με ἔτη δύο πρὸ τοῦ αὐτὸν βαδίσαι εἰς τὴνוז  
ἡ γυνή μου ἠριθεύετο ἐν τοῖς ἔργοις τοῖς γυναικίοις" "2 καὶ ἀπέστελλε τοῖς κυρίοις αὐτῶν, καὶ13  

ἀπεδίδουν αὐτῇ τὸν μισθόν. καὶ ἐν τῇ ἑβδόμῃ τοῦ Δύστρου ἐξέτεμε τὸν ἱστὸν καὶ ἀπέστειλεν 
αὐτὸν τοῖς κυρίοις, καὶ ἔδωκαν αὐτῇ τὸν μισθὸν πάντα καὶ ἔδωκαν αὐτῇ ἐφ᾽ ἑστίᾳ ἔριφον ἐξ αἰγῶν. 

τὸ ἐρίφιον11006ע  ι3 13καὶ ὅτε εἰσῆλθεν πρὸς μέ, ὁ ἔριφος ἤρξατο κράζειν, καὶ ἐκάλεσα αὐτὴν καὶ εἶπα 
τοῦτο; μήποτε κλεψιμαῖόν ἐστιν; ἀπόδος αὐτὸ τοῖς κυρίοις αὐτοῦ" οὐ γὰρ ἐξουσίαν ἔχομεν ἡμεῖς 
φαγεῖν οὐδὲν κλεψιμαῖον. τ᾿ καὶ λέγει μοι αὐτή Δόσει δέδοταί μοι ἐπὶ τῷ μισθῷ. καὶ οὐκ ἐπί-14  
στευον αὐτῇ, καὶ ἔλεγον ἀποδοῦναι τοῖς κυρίοις, καὶ προσηρυθρίων χάριν τούτου πρὸς αὐτήν. 

εἶτα ἀποκριθεῖσα λέγει μοι Καὶ ποῦ εἰσιν ₪1 ἐλεημοσύναι σου; ποῦ εἰσιν αἱ δικαιοσύναι σου; ἴδε | 
ΠῚ τ ταῦτα μετὰ σοῦ γνωστά ἐστιν. τ Καὶ περίλυπος γενόμενος τῇ ψυχῇ καὶ στενάξας ἔκλαυσα καὶ : 

ἠρξάμην προσεύχεσθαι μετὰ στενωγμῶν “Δίκαιος εἶ, Κύριε, καὶ πάντα τὰ ἔργα σου δίκαια καὶ3  [ 
πᾶσαι αἱ ὁδοί σου ἐλεημοσύνη καὶ ἀλήθεια" σὺ κρίνεις τὸν αἰῶνα. 3καὶ νῦν σύ, Κύριε, μνήσθητί3  
μου καὶ ἐπίβλεψον, καὶ μή με ἐκδικήσῃς ταῖς ἁμαρτίαις μου καὶ ἐν τοῖς ἀγνοήμασίν μου καὶ τῶν 

πατέρων μου. ἥμαρτον ἐναντίον σου καὶ παρήκουσα τῶν ἐντολῶν σου, καὶ ἔδωκας ἡμᾶς εἰς4  
ἁρπαγὴν καὶ αἰχμαλωσίαν καὶ θάνατον καὶ εἰς παραβολὴν καὶ λάλημα καὶ ὀνειδισμὸν ἐν πᾶσιν 
τοῖς ἔθνεσιν ἐν οἷς ἡμᾶς διεσκόρπισας. 5καὶ νῦν πολλαί σου αἱ κρίσεις ὑπάρχουσιν ἀληθιναί,5  
ποιῆσαι ἐξ ἐμοῦ περὶ τῶν ἁμαρτιῶν μου, ὅτι οὐκ ἐποιήσαμεν τὰς ἐντολάς σου καὶ οὐκ ἐπορεύθημεν 
ἀληθινῶς ἐνώπιόν σου. δκαὶ νῦν κατὰ τὸ ἀρεστόν σου ποίησον μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ ἐπίταξον ἀναλαβεῖν6  | 

τὸ πνεῦμά μου ἐξ ἐμοῦ, ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ προσώπου τῆς γῆς καὶ γένωμαι γῆ" διὸ λυσιτελεῖ | 
μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἡ ζῇν, ὅτι ὀνειδισμοὺς ψευδεῖς ἤκουσα, καὶ λύπη πολλὴ μετ᾽ ἐμοῦ. Κύριε, | 
ἐπίταξον ὅπως ἀπολυθῶ ἀπὸ τῆς ἀνάγκης ταύτης, ἀπόλυσόν με εἰς τὸν τόπον τὸν αἰώνιον, καὶ 
μὴ ἀποστρέψῃς τὸ πρόσωπόν σου, Κύριε, ἀπ᾽ ἐμοῦ" διὸ λυσιτελεῖ μοι ἀποθανεῖν μᾶλλον ἢ 

βλέπειν ἀνάγκην πολλὴν ἐν τῇ ζωῇ μου, καὶ μὴ ἀκούειν ὀνειδισμούς. 
τῇ ἡμέρᾳ ταύτῃ συνέβη Σάρρᾳ τῇ θυγατρὶ ἹῬαγουὴλ τοῦ ἐν ᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδείας7 - ?'טע  

καὶ αὐτὴν ἀκοῦσαι ὀνειδισμοὺς ὑπὸ μιᾶς τῶν παιδισκῶν τοῦ πατρὸς ἑαυτῆς, 580076 ἦν ἐκδεδομένη8  

ἀνδράσιν ἑπτά, καὶ ᾿Ασμοδαῖος τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπέκτεννεν αὐτοὺς πρὶν ἢ γενέσθαι 
αὐτοὺς μετ᾽ αὐτῆς, καθάπερ ἀποδεδιγμένον ἐστὶν ταῖς γυναιξίν. καὶ εἶπεν αὐτῇ ἡ παιδίσκη Σὺ εἶ 
ἡ ἀποκτέννουσα τοὺς ἄνδρας σου" ἰδοὺ ἤδη ἀπεκδέδοσαι ἑπτὰ ἀνδράσιν, καὶ ἑνὸς αὐτῶν οὐκ 

ο ὠνομάσθης. 9τί ἡμᾶς μαστιγοῖς περὶ τῶν ἀνδρῶν σου ὅτι ἀπέθανον; βάδιζε μετ᾽ αὐτῶν καὶ μὴ 
ἔδοιμεν υἱὸν μηδὲ θυγατέρα εἰς τὸν αἰῶνα. "ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐλυπήθη ἐν τῇ ψυχῇ καὶ ἔκλαυσεν,1ס  

καὶ ἀναβᾶσα εἰς τὸ ὑπερῷον τοῦ πατρὸς αὐτῆς ἠθέλησεν ἀπάγξασθαι" καὶ πάλιν ἐλογίσατο καὶ 
λέγει Μή ποτε ὀνειδίσωσιν τὸν πατέρα μου καὶ ἐροῦσιν αὐτῷ Μία σοι ὑπῆρχεν θυγατὴρ ἀγαπητή, 
καὶ αὐτὴ ἀπήγξατο ἀπὸ τῶν κακῶν" καὶ κατάξω τὸ γῆρας τοῦ πατρός μου μετὰ λύπης εἰς 0600. 

χρησιμώτερόν μοί ἐστιν μὴ ἀπάγξασθαι, ἀλλὰ δεηθῆναι τοῦ κυρίου, ὅπως ἀποθάνω καὶ μηκέτι 
ὀνειδισμοὺς ἀκούσω ἐν τῇ ζωῇ μου. τ" ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ διαπετάσασα τὰς χεῖρας πρὸς τὴν θυρίδαוו  

ἐδεήθη καὶ εἶπεν Εὐλογητὸς εἶ, θεὲ ἐλεήμων, καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ 
ι: εὐλογησάτωσάν σε πάντα τὰ ἔργα σου εἰς τὸν αἰῶνα. 13 καὶ νῦν ἐπὶ σὲ τὸ πρόσωπόν μου καὶ τοὺς 

ὀφθαλμούς μου ἀνέβλεψα. 13 εἰπὸν ἀπολυθῆναί με ἀπὸ τῆς γῆς καὶ μὴ ἀκούειν με μηκέτι ὀνει-3  
δισμούς. "ἐσὺ γινώσκεις, δέσποτα, ὅτι καθαρά εἰμι ἀπὸ πάσης ἀκαθαρσίας ἀνδρός, "5 καὶ οὐχὶ + 

᾿ἐμόλυνά μου τὸ ὄνομα καὶ οὐδὲ τὸ ὄνομα τοῦ πατρός μου ἐν τῇ γῇ τῆς αἰχμαλωσίας μου. μονογενής 
εἰμι τῷ πατρί μου, καὶ οὐχ ὑπάρχει αὐτῷ ἕτερον τέκνον ἵνα κληρονομήσῃ αὐτόν, οὐδὲ ἀδελφὸς 
αὐτῷ ἐγγὺς οὔτε συγγενὴς αὐτῷ ὑπάρχει ἵνα συντηρήσω ἐμαυτὴν αὐτῷ γυναῖκα. ἤδη ἀπώλοντό 

που αν τ πὰ νυ νον יישר 

ονιδισμοὺς 5 10 ονιδισμοὺυς 5 13 ονιδισμους 5 15 οὐχ] οὐκ 511ז 7  

δε] ἰδου 85:8 - 9 υἱιον] ἐ σου 55%14  
παρηκουσαν 8::8 10 αδου 83-:3] αδους 5*11[ 4  

 5. αληθιναι] + αἱ οδοι σου 85+ | μου] + καὶ των πρὼν μου 5--ἃ 15 ἐμαυτὴν 5'[ αὐτὴν 5* | αὐτω γὺυ פק 195 5"

8 00006609 5 | τοὺς] τον Θ᾿ 

5ΕΡΥ. 01. .זז 1 113 15 



ΤΩΒΕΙΘזז 5  

8 μοι ἑπτά, καὶ ἵνα τί μοί ἐστιν ἔτι ζῆν ; καὶ εἰ μή σοι δοκεῖ ἀποκτεῖναί με, Κύριε, νῦν εἰσάκουσον 

ὀνειδισμόν μου. | 
16 Ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ εἰσηκούσθη ἡ προσευχὴ ἀμφοτέρων ἐνώπιον τῆς δόξης τοῦ θεοῦ, 17 καὶ 16 

ἀπεστάλη ῬῬαφαὴλ ἰάσασθαι τοὺς δύο" Τωβείν, ἀπολῦσαι τὰ λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν 

αὐτοῦ ἵνα ἴδῃ τοῖς ὀφθαλμοῖς τὸ φῶς τοῦ θεοῦ, καὶ Σάρρᾳ τῇ 'Ῥαγουήλ, δοῦναι αὐτὴν Τωβείᾳ τῷ 

υἱῷ Τωβεὶθ γυναῖκα, καὶ λῦσαι ᾿Ασμοδαῖον τὸ δαιμόνιον τὸ πονηρὸν ἀπ᾽ αὐτῆς, διότι Τωβίᾳ 
ἐπιβάλλει κληρονομῆσαι αὐτὴν παρὰ πάντας τοὺς θέλοντας λαβεῖν αὐτήν. ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ 

ἐπέστρεψεν Τωβεὶθ ἀπὸ τῆς αὐλῆς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, καὶ Σάρρα ἡ τοῦ Ραγουὴλ καὶ αὐτὴ κατέβη 
ἐκ τοῦ ὑπερῴου. 

τ Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐμνήσθη Τωβεὶθ τοῦ ἀργυρίου ὃ παρέθετο Τ᾿αβαήλῳ ἐν Ῥάγοις τῆς τ ἵν 

Μηδίας. Ξκαὶ εἶπεν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἠτησάμην θάνατον" τί οὐχὶ καλῶ Τωβίαν τὸν : 

υἱόν μου καὶ ὑποδείξω αὐτῷ περὶ τοῦ ἀργυρίου τούτου πρὶν ἀποθανεῖν με; 3 καὶ ἐκάλεσεν Τωβείαν 3 

τὸν υἱὸν αὐτοῦ, καὶ ἦχθεν πρὸς αὐτόν" καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάψον με καλῶς, καὶ τίμα τὴν μητέρα σου 

καὶ μὴ ἐγκαταλίπῃς αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῆς, καὶ ποίει τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτῆς 
καὶ μὴ λυπήσῃς τὸ πνεῦμα αὐτῆς ἐν παντὶ πράγματι. μνήσθητι αὐτῆς, παιδίον, ὅτι κινδύνους ας 
πολλοὺς ἑώρακεν ἐπὶ σοὶ ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς" καὶ ὅταν ἀποθάνῃ θάψον αὐτὴν παρ᾽ ἐμοὶ ἐν ἑνὶ 
τάφῳ. Ξκαὶ πάσας τὰς ἡμέρας σου, παιδίον, τοῦ κυρίου μνημόνευε, καὶ μὴ θελήσῃς ἁμαρτεῖν καὶ > 

παραβῆναι τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ. δικαιοσύνας ποίει πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου καὶ μὴ πορευθῇς 
ταῖς ὁδοῖς τῆς ἀδικίας" δδιότι οἱ ποιοῦντες ἀλήθειαν εὐοδωθήσονται ἐν τοῖς ἔργοις αὐτῶν. καὶ 6 
πᾶσιν τοῖς ποιοῦσιν δικαιοσύνην, 19800666 Κύριος αὐτοῖς βουλὴν ἀγαθήν" καὶ ὃν ἂν θέλῃ Κύριος το 
ταπεινοῖ ἕως ἅδου κατωτάτω. καὶ νῦν, παιδίον, μνημόνευε τὰς ἐντολὰς ταύτας, καὶ μὴ ἐξαλειφθή- 

τῶωσαν ἐκ τῆς καρδίας σου. ““ καὶ νῦν, παιδίον, ὑποδεικνύω σοι ὅτι δέκα τάλαντα ἀργυρίου גס 
παρεθέμην Γαβαήλῳ τῷ τοῦ Ταβρεὶ ἐν Αργοις τῆς Μηδείας. 31601 μὴ φοβοῦ, παιδίον, ὅτι כו 
ἐπτωχεύσαμεν" ὑπάρχει σοι πολλὰ ἀγαθά, ἐὰν φοβηθῇς τὸν θεὸν καὶ φύγῃς ἀπὸ πάσης ἁμαρτίας 
καὶ ποιήσῃς τὰ ἀγαθὰ ἐνώπιον Κυρίου τοῦ θεοῦ σου. | 

τΤότε ἀποκριθεὶς Τωβίας εἶπεν Τωβεὶθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ Πάντα ὅσα ἐντέταλσαί μοι ποιήσω, ו צץ 
πάτερ. “πῶς δὲ δυνήσομαι αὐτὸ λαβεῖν παρ᾽ αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς οὐ γινώσκει με καὶ ἐγὼ οὐ γινώσκω ב 
αὐτόν; τί σημεῖον δῶ αὐτῷ καὶ ἐπιγνῷ με καὶ πιστεύσῃ μοι καὶ δῷ μοι τὸ ἀργύριον ; καὶ τὰς ὁδοὺς 

τὰς εἰς Μηδείαν οὐ γινώσκω τοῦ πορευθῆναι ἐκεῖ. 3τότε ἀποκριθεὶς Τωβεὶθ εἶπεν Τωβίᾳ τῷ υἱῷ 3 
αὐτοῦ Χειρόγραφον αὐτοῦ ἔδωκέν μοι καὶ χειρόγραφον ἔδωκα αὐτῷ, καὶ διεῖλον εἰς δύο καὶ 
ἐλάβομεν ἑκάτερος ὃν καὶ ἔθηκα μετὰ τοῦ ἀργυρίου" καὶ νῦν ἰδοὺ ἔτη εἴκοσι ἀφ᾽ οὗ παρεθέμην 
τὸ ἀργύριον τοῦτο ἐγώ. καὶ νῦν, παιδίον, ζήτησον σεαυτῷ ἄνθρωπον πιστὸν ὃς πορεύσεται μετὰ 
σοῦ, καὶ δώσομεν αὐτῷ μισθὸν ἕως ὅτου ἔλθῃς, καὶ λάβε παρ᾽ αὐτοῦ τὸ ἀργύριον τοῦτο. 4ἐξῆλθεν 
δὲ Τωβίας ζητῆσαι ἄνθρωπον ὃς πορεύσεται μετ᾽ αὐτοῦ εἰς Μηδίαν, ὃς ἐμπειρεῖ τῆς ὁδοῦ, καὶ 
ἐξῆλθεν καὶ εὗρεν Ραφαὴλ τὸν ἄγγελον ἑστηκότα ἀπέναντι αὐτοῦ. καὶ οὐκ ἔγνω ὅτι ἄγγελος τοῦ 
θεοῦ ἐστιν" καὶ εἶπεν αὐτῷ Πόθεν εἶ, νεανίσκε; καὶ εἶπεν αὐτῷ Ἔκ τῶν υἱῶν Ἰσραὴλ τῶν ς 

ἀδελφῶν σου, καὶ ἐλήλυθα ὧδε ἐργατεύεσθαι. καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Επτίστῃ τὴν ὁδὸν πορευθῆναι εἰς 
Μηδίαν; "καὶ εἶπεν αὐτῷ Ναί, πολλάκις ἐγὼ ἐγενόμην ἐκεῖ, καὶ ἐμπειρῶ καὶ ἐπίσταμαι τὰς 6 
ὁδοὺς πάσας" πλεονάκις ἐπορεύθην εἰς Μηδίαν καὶ ηὐλιζόμην παρὰ Τ᾿αβαήλῳ τῷ ἀδελφῷ ἡμῶν 
τῷ οἰκοῦντι ἐν ᾿Εκ βατάνοις τῆς Μηδείας, καὶ ἀπέχει ὁδὸν ἡμερῶν δύο τεταγμένων ἀπὸ ᾿Εκ βατάνων 
εἰς Γάρρας' κεῖνται γὰρ ἐν τῷ ὄρει, ᾿Εκβάτανα ἐν μέσῳ τῷ πεδίῳ. 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ Μεῖνόν με, ἢ 
νεανίσκε, μέχρι ὅτου εἰσελθὼν ὑποδείξω τῷ πατρί μου" χρείαν γὰρ ἔχω ἵνα βαδίσῃς μετ᾽ ἐμοῦ, 
καὶ δώσω σοι τὸν μισθόν σου. καὶ εἶπεν αὐτῷ '1800 ἐγὼ προσκαρτερῶ, μόνον μὴ χρονίσῃς. 8 
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9 1 5 

9 ϑΚαὶ εἰσελθὼν Τωβείας ὑπέδειξεν Τωβεὶθ τῷ πατρὶ αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ 1500 ἄνθρωπον εὗρον 8 

τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν τῶν υἱῶν ᾿Ισραήλ. καὶ εἶπεν αὐτῷ Κάλεσόν μοι τὸν ἄνθρωπον, ὅπως ἐπιγνῶ 

τί τὸ γένος αὐτοῦ καὶ ἐκ ποίας φυλῆς ἐστιν, καὶ εἰ πιστός ἐστιν ἵνα πορευθῇ μετὰ σοῦ, παιδίον. 
καὶ ἐξῆλθεν Τωβείας καὶ ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Νεανίσκε, ὁ πατὴρ καλεῖ σε. “καὶוס  
εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν καὶ ἐχαιρέτισεν αὐτὸν Τωβεὶθ πρῶτος. καὶ εἶπεν αὐτῷ Χαίρειν σοι πολλὰ 
γένοιτο. καὶ ἀποκριθεὶς Τωβεὶθ εἶπεν αὐτῷ Τί μοι ἔτι ὑπάρχει χαίρειν ; καὶ ἐγὼ ἄνθρωπος ἀδύνατος 
τοῖς ὀφθαλμοῖς καὶ οὐ βλέπω τὸ φῶς τοῦ οὐρανοῦ, ἀλλ᾽ ἐν τῷ σκότει κεῖμαι ὥσπερ οἱ νεκροὶ οἱ 
μηκέτι θεωροῦντες τὸ φῶς" ζῶν ἐγὼ ἐν νεκροῖς εἰμι, φωνὴν ἀνθρώπων ἀκούω καὶ αὐτοὺς οὐ βλέπω. 
καὶ εἶπεν αὐτῷ Θάρσει, ἐγγὺς παρὰ τῷ θεῷ ἰάσασθαί σε" θάρσει. καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβείθ Τωβείας 
ὁ υἱός μου θέλει πορευθῆναι εἰς Μηδίαν" εἰ δυνήσῃ συνελθεῖν αὐτῷ καὶ ἀγαγεῖν αὐτόν; καὶ δώσω 
σοι τὸν μισθόν σου, ἄδελφε. και ἐἶπεν αὐτῷ Δυνήσομαι πορευθῆναι μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ἐπίσταμαι 
ἐγὼ τὰς ὁδοὺς πάσας, καὶ πολλάκις ὠχόμην εἰς Μηδείαν καὶ διῆλθον πάντα τὰ πεδία αὐτῆς, καὶ 
τὰ ὄρη καὶ πάσας τὰς ὁδοὺς αὐτῆς ἐγὼ γινώσκω. "" καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Αδελφέ, ποίας πατριᾶς εἶ καὶוג  
ἐκ ποίας φυλῆς; ὑπόδειξόν μοι, ἀδελφέ. "καὶ εἶπεν Τί χρείαν ἔχεις φυλῆς; καὶ εἶπεν αὐτῷוב  

ι3 Βούλομαι γνῶναι τὰ κατ᾽ ἀλήθειαν τίνος εἶ, ἀδελφέ, καὶ τί τὸ ὄνομά σου. "3καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγὼ 
᾿Αξαρίας ᾿Ανανίου τοῦ μεγάλου, τῶν ἀδελφῶν σου. "“καὶ εἶπεν αὐτῷ “ὑγιαίνων ἔλθοις καὶ σωζό-14  
μενος, ἀδελφέ: καὶ μή μοι πικρανθῇς, ἀδελφέ, ὅτι τὴν ἀλήθειαν ἐβουλόμην γνῶναι καὶ τὴν 
πατριάν σου. καὶ σὺ τυγχάνεις ἀδελφὸς ὦν, καὶ ἐκ γενεᾶς καλῆς καὶ ἀγαθῆς εἶ σύ. ἐγίνωσκον 
“Ανανίαν καὶ Ναθὰν τοὺς δύο υἱοὺς Σεμελίου τοῦ μεγάλου, καὶ αὐτοὶ συνεπορεύοντό μοι εἰς 
Ἱερουσαλὴμ καὶ προσεκύνουν μετ᾽ ἐμοῦ ἐκεῖ καὶ οὐκ ἐπλανήθησαν. οἱ ἀδελφοί σου ἄνθρωποι 
ἀγαθοί" ἐκ ῥίζης ἀγαθῆς εἶ σύ, καὶ χαίρων ἔλθοις. "5 καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εγώ σοι δίδωμι μισθὸν τὴν15  
ἡμέραν δραχμήν, καὶ τὰ δέοντά σοι ὁμοίως τῷ υἱῷ μου" καὶ πορεύθητι μετὰ τοῦ υἱοῦ μου, "ὁ καὶ6 " 

ἔτε προσθήσω σοι τῷ μισθῷ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ὅτι Ἰ]ορεύσομαι μετ᾽ αὐτοῦ καὶ μὴ φοβηθῇς" 
ὑγιαίνοντες ἀπελευσόμεθα καὶ ὑγιαίνοντες ἐπιστρέψομεν πρός σε, διότι ἡ ὁδὸς ἀσφαλής. "7καὶ1;  
εἶπεν αὐτῷ Εὐλογία σοι γένοιτο, ἄδελφε. καὶ ἐκάλεσεν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ Παιδίον, 
ἑτοίμασον τὰ πρὸς τὴν ὁδὸν καὶ ἔξελθε μετὰ τοῦ ἀδελφοῦ σου, καὶ ὁ θεὸς ὁ ἐν τῷ οὐρανῷ διασώσαι 
ὑμᾶς ἐκεῖ καὶ ἀποκαταστήσαι ὑμᾶς πρὸς ἐμὲ ὑγιαίνοντας, καὶ ὁ ἄγγελος αὐτοῦ συνοδεύσαι ὑμῖν 
μετὰ σωτηρίας, παιδίον. καὶ ἐξῆλθεν πορευθῆναι τὴν ὁδὸν αὐτοῦ καὶ ἐφίλησεν τὸν πατέρα αὐτοῦ 

ι8 καὶ τὴν μητέρα, καὶ εἶπεν αὐτῷ Τωβείθ Πορεύου ὑγιαίνων. 18 Καὶ ἔκλαυσεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ, 
καὶ εἶπεν πρὸς Τωβείθ Τί ὅτε ἀπέστειλας τὸ παιδίον μου; οὐχὶ αὐτὸς ῥάβδος τῆς χειρὸς ἡμῶν 
ἐστιν καὶ αὐτὸς εἰσπορεύεται καὶ ἐκπορεύεται ἐνώπιον ἡμῶν; ᾿θἀργύριον τῷ ἀργυρίῳ μὴ φθάσαι,ופ  
ἀλλὰ περίψημα τοῦ παιδίου ἡμῶν γένοιτο. “ὡς δέδοται ζῇν ἡμῖν παρὰ τοῦ κυρίου, τοῦτο ἱκανὸνגס  
ἡμῖν. 51 καὶ εἶπεν αὐτῇ Μὴ λόγον ἔχε, ὑγιαίνων πορεύσεται τὸ παιδίον ἡμῶν καὶ ὑγιαίνων ἐλεύσεταιבו  

πρὸς ἡμᾶς, καὶ οἱ ὀφθαλμοί σου ὄψονται ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἡ ἂν ἔλθῃ πρὸς σὲ ὑγιαίνων" μὴ λόγον 
ἔχε, μὴ φοβοῦ περὶ αὐτῶν, ἀδελφή" “2 ἄγγελος γὰρ ἀγαθὸς συνελεύσεται αὐτῷ, καὶ εὐοδωθήσεται2  

τ ἡ ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὑποστρέψει ὑγιαίνων. " καὶ ἐσίγησεν κλαίουσα.טז  
, ΞΚαὶ ἐξῆλθεν τὸ παιδίον καὶ ὁ ἄγγελος μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ ὁ κύων ἐξῆλθεν μετ᾽ αὐτοῦ καὶ ἐπορεύθη 
μετ᾽ αὐτῶν, καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι καὶ ἔτυχεν αὐτοῖς νὺξ μία, καὶ ηὐλίσθησαν ἐπὶ τοῦ Τίγριδος 

3 ποταμοῦ. 3ϑκαὶ κατέβη τὸ παιδίον περινίψασθαι τοὺς πόδας εἰς τὸν Τίγριν ποταμόν, καὶ ἀναπη- 
4 δήσας ἐχθὺς μέγας ἐκ τοῦ ὕδατος ἐβούλετο καταπεῖν τὸν πόδα τοῦ παιδαρίου, καὶ ἔκραξεν. 4 καὶ 

ὁ ἄγγελος τῷ παιδαρίῳ εἶπεν ᾿Επιλαβοῦ καὶ ἐγκρατὴς τοῦ ἰχθύος γενοῦ. καὶ ἐκράτησεν τὸ 
5 παιδάριον τοῦ ἰχθύος καὶ ἀνήνεγκεν αὐτὸν ἐπὶ τὴν γῆν. 5 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος ᾿Ανάσχεσον 
τὸν ἰχθύν, καὶ ἔξελε τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ καὶ ἀπόθες αὐτὰ μετὰ σαυτοῦ, 
καὶ τὰ ἔγκατα ἔκβαλε" ἔστιν γὰρ εἰς φάρμακον χρήσιμον ἡ χολὴ καὶ ἡ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ αὐτοῦ. 
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1 6 ΤΩΒΕΙΘ 

5 καὶ ἀνασχίσας τὸ παιδάριον τὸν ἰχθὺν συνήγαγεν τὴν χολὴν καὶ τὴν καρδίαν καὶ τὸ ἧπαρ, καὶ 6 

ὥπτησεν τοῦ ἰχθύος καὶ ἔφαγεν, καὶ ἀφῆκεν ἐξ αὐτοῦ ἡλισμένον. καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι 
κοινῶς ἕως ἤγγισαν εἰς Μηδίαν. 7 καὶ τότε ἠρώτησεν τὸ παιδάριον τὸν ἄγγελον καὶ εἶπεν αὐτῷ 
᾿Αζξαρία ἀδελφέ, τί τὸ φάρμακον ἐν τῇ καρδίᾳ καὶ τῷ ἥπατι τοῦ ἰχθύος καὶ ἐν τῇ χολῇ ; ϑκαὶ εἶπεν 8 
αὐτῷ Ἢ καρδία καὶ τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος κάπνισον ἐνώπιον ἀνθρώπου ἢ γυναικός, ᾧ ἀπάντημα 
δαιμονίου ἢ πνεύματος πονηροῦ" καὶ φεύξεται ἀπ᾽ αὐτοῦ πᾶν ἀπάντημα καὶ οὐ μὴ μείνωσιν μετ᾽ 
αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα. לא ἡ χολὴ ἐνχρῖσαι ἀνθρώπου ὀφθαλμούς, οὗ λευκώματα ἀνέβησαν ἐπ᾽ 9 
αὐτῶν, ἐμφυσῆσαι ἐπ᾽ αὐτοὺς ἐπὶ τῶν λευκωμάτων, καὶ ὑγιαίνουσιν. τοΚαὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς וס 
Μηδείαν καὶ ἤδη ἤγγιζεν εἰς ᾿Εκβάτανα, τ᾿ λέγει Ραφαὴλ τῷ παιδαρίῳ Τωβεία ἀδελφέ. καὶ εἶπεν τι 
αὐτῷ ᾿Ιδοὺ ἐγώ. καὶ εἶπεν αὐτῷ ᾿Εν τοῖς Ραγουήλου τὴν νύκτα ταύτην δεῖ ἡμᾶς αὐλισθῆναι" καὶ 
ὁ ἄνθρωπος συγγενής σού ἐστιν, καὶ ἔστιν αὐτῷ θυγάτηρ ἣ ὄνομα Σάρρα. 13 καὶ υἱὸς ἄρσην οὐδὲ 1 
θυγάτηρ ὑπάρχει αὐτῷ πλὴν Σάρρας μόνης, καὶ σὺ ἔγγιστα αὐτῆς εἶ παρὰ πάντας ἀνθρώπους 
κληρονομῆσαι αὐτήν, καὶ τὰ ὄντα τῷ πατρὶ αὐτῆς σοὶ δικαιοῦται κληρονομῆσαι" καὶ τὸ κοράσιον 
φρόνιμον καὶ ἀνδρεῖον καὶ καλὸν λίαν καὶ ὁ πατὴρ αὐτῆς καλός. 13601 εἶπεν Δεδικαίωταί σοι λαβεῖν 13 
αὐτήν" καὶ ἄκουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ λαλήσω τῷ πατρὶ περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην ἵνα 
λημψόμεθά σοι αὐτὴν νύμφην" καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ Ραγουὴλ ποιήσομεν τὸν γάμον αὐτῆς. 
καὶ ἐπίσταμαι ὅτι οὐ μὴ δυνηθῇ Ῥαγουὴλ κωλῦσαι αὐτὴν ἀπὸ σοῦ ἢ ἐγγυᾶσθαι ἑτέρῳ, ὀφειλήσειν 

θάνατον κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως, καὶ διὰ τὸ γινώσκειν ὅτι σοὶ κληρονομία καθήκει 
λαβεῖν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ παρὰ πάντα ἄνθρωπον. καὶ νῦν ἄκουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ λαλήσωμεν 
περὶ τοῦ κορασίου τὴν νύκτα ταύτην καὶ μνηστευσόμεθά σοι αὐτήν" καὶ ὅταν ἐπιστρέψωμεν ἐκ 
“Ῥάγων λημψόμεθα αὐτήν, καὶ ἀπάξωμεν αὐτὴν μεθ᾽ ἡμῶν εἰς τὸν οἶκόν σου. 147076 ἀποκριθεὶς 
Τωβείας εἶπεν τῷ ̓ Ῥαφαήλ ᾿Αξαρία ἀδελφέ, ἤκουσα ὅτι ἑπτὰ ἤδη ἐδόθη ἀνδράσιν, καὶ ἀπέθανον ἐν 
τοῖς γυμφῶσιν αὐτῶν" τὴν νύκτα ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτὴν καὶ ἀπέθνησκον. καὶ ἤκουσα 
λεγόντων αὐτῶν ὅτι δαιμόνιον ἀποκτέννει αὐτούς. "5 καὶ νῦν φοβοῦμαι ἐγώ" ὅτι αὐτὴν οὐκ ἀδικεῖ, 5 
ἀλλ᾽ ὃς ἂν θελήσῃ ἐγγίσαι αὐτῆς, ἀποκτέννει αὐτόν. μονογενής εἶμι τῷ πατρί μου, μὴ ἀποθάνω, 
καὶ κατάξω τὴν ζωὴν τοῦ πατρός μου καὶ τῆς μητρός μου μετ᾽ ὀδύνης ἐπ᾽ ἐμοὶ εἰς τὸν τάφον 
αὐτῶν" καὶ υἱὸς ἕτερος οὐχ ὑπάρχει αὐτοῖς ἵνα θάψῃ αὐτούς. "ὁ καὶ λέγει αὐτῷ Οὐ μέμνησαι τὰς 6 
ἐντολὰς τοῦ πατρός σου, ὅτι ἐνετείλατό σοι λαβεῖν γυναῖκα ἐκ τοῦ οἴκου τοῦ πατρός σου; καὶ νῦν 
ἄκουσόν μου, ἀδελφέ, καὶ μὴ λόγον ἔχε τοῦ δαιμονίου τούτου καὶ λάβε. καὶ γινώσκω ἐγὼ ὅτι τὴν 
νύκτα ταύτην δοθήσεταί σοι γυνή. 17 καὶ ὅταν εἰσέλθῃς εἰς τὸν νυμφῶνα, λάβε ἐκ τοῦ ἥπατος τοῦ 7 
ἐχθύος καὶ τὴν καρδίαν καὶ ἐπίθες ἐπὶ τὴν τέφραν τῶν θυμιαμάτων, καὶ ἡ ὀσμὴ πορεύσεται 18καὶ 8 
ὀσφρανθήσεται τὸ δαιμόνιον καὶ φεύξεται, καὶ οὐκέτι μὴ φανῇ περὶ αὐτὴν τὸν πάντα αἰῶνα. καὶ 
ὅταν μέλλῃς γίνεσθαι μετ᾽ αὐτῆς, ἐξεγέρθητε πρῶτον ἀμφότεροι καὶ προσεύξασθε καὶ δεήθητε τοῦ 
κυρίου τοῦ οὐρανοῦ ἵνα ἔλεος γένηται καὶ σωτηρία ἐφ᾽ ὑμᾶς. καὶ μὴ φοβοῦ, σοὶ γάρ ἐστιν μεμε- 
ρισμένη πρὸ τοῦ αἰῶνος, καὶ σὺ αὐτὴν σώσεις, καὶ μετὰ σοῦ πορεύσεται, καὶ ὑπολαμβάνω ὅτι 
ἔσονταί σοι ἐξ αὐτῆς παιδία καὶ ἔσονταί σοι ὡς ἀδελφοί" μὴ λόγον ἔχε. καὶ ὅτε ἤκουσεν Τωβείας 
τῶν λόγων Ραφαὴλ. καὶ ὅτι ἔστιν αὐτῷ ἀδελφὴ ἐκ τοῦ σπέρματος τοῦ οἴκου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 
λίαν ἠγάπησεν αὐτὴν καὶ ἡ καρδία αὐτοῦ ἐκολλήθη εἰς αὐτήν. 

᾿Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς ᾿Ἐκβάτανα λέγει αὐτῷ ᾿Αζαρία ἀδελφέ, ἀπάγαγέ με εὐθεῖαν πρὸς τ 1 
  τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν, καὶ ἀπήγαγεν αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον Ραγουήλου, καὶ εὗρον αὐτὸν"קש

καθήμενον παρὰ τὴν θύραν τῆς αὐλῆς καὶ ἐχαιρέτισαν αὐτὸν πρῶτοι" καὶ εἶπεν αὐτοῖς Χαίρετε 
πολλά, ἀδελφοί, καὶ καλῶς ἤλθατε ὑγιαίνοντες. καὶ ἤγαγεν αὐτοὺς εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, "καὶ ג 

-- 
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3 εἶπεν "Ἔδνᾳ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ Ὥς ὅμοιος ὁ νεανίσκος οὗτος Τωβείᾳ τῷ ἀδελφῷ μου. 3 καὶ ἠρώτησεν 8 
αὐτοὺς Ἔ δνα καὶ εἶπεν αὐτοῖς Πόθεν ἐστέ, ἀδελφοί; καὶ εἶπαν αὐτῇ Ἔκ τῶν υἱῶν Νεφθαλεὶμ 
ἡμεῖς τῶν αἰχμαλωτισθέντων ἐν Νινευή. “καὶ εἶπεν αὐτοῖς Γινώσκετε Τωβεὶν τὸν ἀδελφὸν ἡμῶν ; 
καὶ εἶπαν αὐτῇ Γινώσκομεν ἡμεῖς αὐτόν. καὶ εἶπεν αὐτοῖς “Ὑγιαίνει; 5 καὶ εἶπαν αὐτῇ Ὑγιαίνει 
καὶ ζῇ. καὶ εἶπεν Τωβείας ')( πατήρ μού ἐστιν. 5 καὶ ἀνεπήδησεν Ραγουήλ, καὶ κατεφίλησεν 
αὐτὸν καὶ ἔκλαυσεν" 7καὶ ἐλάλησεν καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐλογία σοι γένοιτο, παιδίον, ὁ τοῦ καλοῦ 
καὶ ἀγαθοῦ πατρός" ὦ ταλαιπώρων κακῶν, ὅτι ἐτυφλώθη ἀνὴρ δίκαιος καὶ ποιῶν ἐλεημοσύνας. 
καὶ ἐπιπεσὼν ἐπὶ τὸν τράχηλον Τωβεία τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ ἔκλαυσεν. ϑκαὶ "1166 ἡ γυνὴ αὐτοῦ 

9 ἔκλαυσεν αὐτόν, καὶ Σάρρα ἡ θυγάτηρ αὐτῶν ἔκλαυσεν καὶ αὐτή. 9 καὶ ἔθυσεν κριὸν ἐκ προβάτων 
καὶ ὑπεδέξατο αὐτοὺς προθύμως. Καὶ ὅτε ἐλούσαντο καὶ ἐνίψαντο καὶ ἀνέπεσαν δειπνῆσαι 
εἶπεν Τωβείας τῷ 'Ῥαφαήλ ᾿Αζαρία ἀδελφέ, εἰπὸν ἹΡαγονὴλ ὅπως δῷ μοι Σάρραν τὴν ἀδελφήν 

₪ 

μου. Ἰϑκαὶ ἤκουσεν Ῥαγουὴλ τὸν λόγον καὶ εἶπεν τῷ παιδί Φάγε καὶ πίε καὶ ἡδέως γενοῦ τὴνוס  

νύκτα ταύτην, οὐ γάρ ἐστιν ἄνθρωπος ᾧ καθήκει λαβεῖν Σάρραν τὴν θυγατέρα μου πλὴν σοῦ, 
ἀδελφέ: ὡσαύτως δὲ καὶ ἐγὼ οὐκ ἔχω ἐξουσίαν δοῦναι αὐτὴν ἑτέρῳ ἀνδρὶ πλὴν σοῦ, ὅτι σὺ 
ἔγγιστά μου. καὶ μάλα τὴν ἀλήθειάν σοι ὑποδείξω, παιδίον. τ᾿ ἔδωκα αὐτὴν ζ΄ ἀνδράσιν τῶνוז  

ἀδελφῶν ἡμῶν, καὶ πάντες ἀπέθανον τὴν νύκτα ὁπότε εἰσεπορεύοντο πρὸς αὐτήν. καὶ νῦν, 

παιδίον, φάγε καὶ πίε καὶ Κύριος ποιήσει ἐν ὑμῖν. καὶ εἶπεν Τωβείας Οὐ μὴ φάγω ἐντεῦθεν οὐδὲ 
μὴ πίω ἕως ἂν διαστήσῃς τὰ πρὸς ἐμέ. καὶ εἶπεν αὐτῷ 'Ραγονὴλ ὅτι ἸΠοιῶ, καὶ αὐτὴ δίδοταί σοι 
κατὰ τὴν κρίσιν τῆς βίβλου Μωυσέως, καὶ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ κέκριταί σοι δοθῆναι" κομίζου τὴν 
ἀδελφήν σου. ἀπὸ τοῦ νῦν σὺ ἀδελφὸς εἶ αὐτῆς καὶ αὐτὴ ἀδελφή σου" δέδοταί σοι ἀπὸ τῆς 

σήμερον καὶ εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσει ὑμᾶς, παιδίον, τὴν νύκτα ταύτην 

καὶ ποιήσαι ἐφ᾽ ὑμᾶς ἔλεος καὶ εἰρήνην. 12 καὶ ἐκάλεσεν Ραγουὴλ Σάρραν τὴν θυγατέρα αὐτοῦ,וב  
καὶ ἦλθεν πρὸς αὐτόν, καὶ λαβόμενος τῆς χειρὸς αὐτῆς παρέδωκεν αὐτὴν αὐτῷ καὶ εἶπεν ΚΚόμισαι 
κατὰ τὸν νόμον καὶ κατὰ τὴν κρίσιν τὴν γεγραμμένην ἐν τῇ βίβλῳ Μωυσέως δοῦναί σοι τὴν 
γυναῖκα, ἔχε καὶ ἄπαγε πρὸς τὸν πατέρα σου ὑγιαίνων" καὶ ὁ θεὸς τοῦ οὐρανοῦ εὐοδώσαι ὑμῖν 
εἰρήνην. 13καὶ ἐκάλεσεν τὴν μητέρα αὐτῆς καὶ εἶπεν ἐνεγκεῖν βιβλίον, καὶ ἔγραψεν συνγραφὴνוב  

βιβλίου συνοικήσεως καὶ ὡς δίδωσιν αὐτὴν αὐτῷ γυναῖκα κατὰ τὴν κρίσιν τοῦ Μωυσέως νόμου. 

τ 14 ἀπ᾽ ἐκείνου ἤρξαντο φαγεῖν καὶ πεῖν. ᾿5καὶ ἐκάλεσεν Ῥαγουὴλ "Ἑδναν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ 
2 “ἡ 16 εἶπεν αὐτῇ ᾿Αδελφή, ἑτοίμασον τὸ ταμεῖον τὸ ἕτερον καὶ εἰσάγαγε αὐτὴν ἐκεῖ. "5 καὶ βαδίσασα 

ἔστρωσεν εἰς τὸ ταμεῖον ὡς εἶπεν αὐτῇ, καὶ ἤγαγεν αὐτὴν ἐκεῖ" καὶ ἔκλαυσεν περὶ αὐτῆς καὶ 
12 ἀπεμάξατο τὰ δάκρυα καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿7Θάρσει, θύγατερ, ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ δῴη σοι χαρὰν 

 , ἀντὶ τῆς λύπης σου" θάρσει, θύγατερ. καὶ ἐξῆλθεν. τ Καὶ ὅτε συνετέλεσαν τὸ φαγεῖν καὶ πεῖνטנזז ו
 ב .ἠθέλησαν κοιμηθῆναι καὶ ἀπήγαγον τὸν νεανίσκον καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ ταμεῖον א

ἐμνήσθη Τωβείας τῶν λόγων Ραφαήλ, καὶ ἔλαβεν τὸ ἧπαρ τοῦ ἰχθύος καὶ τὴν καρδίαν ἐκ τοῦ 
 3 βαλλαντίου οὗ εἶχεν καὶ ἐπέθηκεν ἐπὶ τὴν τέφραν τοῦ θυμιάματος. 360( ἡ ὀσμὴ ד00 8%

ἐκώλυσεν, καὶ ἀπέδραμεν τὸ δαιμόνιον ἄνω εἰς τὰ μέρη Αἰγύπτου καὶ βαδίσας Ραφαὴλ συνεπό- 
δισεν αὐτὸν ἐκεῖ καὶ ἐπέδησεν παραχρῆμα. “καὶ ἐξῆλθον καὶ ἀπέκλεισαν τὴν θύραν τοῦ ταμείου.4  

καὶ ἠγέρθη Τωβείας ἀπὸ τῆς κλίνης καὶ εἶπεν αὐτῇ ᾿Αδελφή, ἀνάστηθι, προσευξώμεθα καὶ 
δεηθῶμεν τοῦ κυρίου ἡμῶν ὅπως ποιήσῃ ἐφ᾽ ἡμᾶς ἔλεος καὶ σωτηρίαν. 5 καὶ ἀνέστη καὶ ἤρξαντο5  

προσεύχεσθαι καὶ δεηθῆναι ὅπως γένηται αὐτοῖς σωτηρία, καὶ ἤρξατο λέγειν Εὐλογητὸς εἶ ὁ θεὸς 
τῶν πατέρων ἡμῶν καὶ εὐλογητὸν τὸ ὄνομά σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας τῆς γενεᾶς" εὐλογησάτωσάν 

σε οἱ οὐρανοὶ καὶ πᾶσα ἡ κτίσις σου εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. ὁ σὺ ἐποίησας τὸν ᾿Αδάμ, καὶ ἐποίησας6  
αὐτῷ βοηθὸν στήριγμα Ἐὥαν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξ ἀμφοτέρων ἐγενήθη τὸ σπέρμα τῶν 
ἀνθρώπων" καὶ σὺ εἶπας ὅτι Οὐ καλὸν εἶναι τὸν ἄνθρωπον μόνον, ποιήσωμεν αὐτῷ βοηθὸν ὅμοιον 
αὐτῷ. Τκαὶ νῦν οὐχὶ διὰ πορνίαν ἐγὼ λαμβάνω τὴν ἀδελφήν μου ταύτην, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ ἀληθείας 
ἐπίταξον ἐλεῆσαί με καὶ αὐτὴν καὶ συνκαταγηρᾶσαι κοινῶς. ϑκαὶ εἶπαν μεθ᾽ ἑαυτῶν ᾿Αμήν,8  
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5 ᾿Αμήν. ϑκαὶ ἐκοιμήθησαν τὴν νύκτας, Καὶ ἀναστὰς ἹῬαγουὴλ ἐκάλεσεν τοὺς οἰκέτας μεθ᾽ ἑαυτοῦ 
καὶ ὥᾧχοντο καὶ ὥρυξαν τάφον: 96]ח6ע+ γάρ Μή ποτε ἀποθάνῃ καὶ γενώμεθα κατάγελως καὶ 
ὀνειδισμός. τ καὶ ὅτε συνετέλεσαν ὀρύσσοντες τὸν τάφον, ἦλθεν 'Ῥαγονὴλ εἰς τὸν οἶκον καὶ 
ἐκάλεσεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ 13 καὶ εἶπεν ᾿Απόστειλον μίαν τῶν παιδισκῶν καὶ εἰσελθοῦσα ἰδέτω 

εἰ ζῇ: καὶ εἰ τέθνηκεν, ὅπως ἂν θάψωμεν αὐτόν, ὅπως μηδεὶς γνῷ. ᾿3καὶ ἀπέστειλαν τὴν παιδί- 
σκην καὶ ἦψαν τὸν λύχνον καὶ ἤνοιξαν τὴν θύραν, καὶ εἰσῆλθεν καὶ εὗρεν αὐτοὺς καθεύδοντας καὶ 
ὑπνοῦντας κοινῶς. τ καὶ ἐξελθοῦσα ἡ παιδίσκη ὑπέδειξεν αὐτοῖς ὅτι ζῇ καὶ οὐδὲν κακόν ἐστιν. 

τ5 Καὶ εὐλόγησαν τὸν θεὸν τοῦ οὐρανοῦ καὶ εἶπαν Εὐλογητὸς εἶ, θεέ, ἐν πάσῃ εὐλογίᾳ καθαρᾷ" 
εὐλογείτωσάν σε εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. τ καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτε εὔφρανάς με, καὶ οὐκ ἐγένετο 
καθὼς ὑπενόουν, ἀλλὰ κατὰ τὸ πολὺ ἔλεός σου ἐποίησας μεθ᾽ ἡμῶν. 7 καὶ εὐλογητὸς εἶ ὅτι 
ἠλέησας δύο μονογενεῖς. ποίησον αὐτοῖς, δέσποτα, ἔλεος καὶ σωτηρίαν, καὶ συντέλεσον τὴν ζωὴν 
αὐτῶν μετ᾽ εὐφροσύνης καὶ ἐλέου. ᾿δτότε εἶπεν τοῖς οἰκέταις αὐτοῦ χῶσαι τὸν τάφον πρὸ τοῦ 
ὄρθρον γενέσθαι. ἸφΚαὶ τῇ γυναικὶ εἶπεν ποιῆσαι ἄρτους πολλούς. καὶ εἰς τὸ βουκόλιον 
βαδίσας ἤγαγεν βόας δύο καὶ κριοὺς τέσσαρες καὶ εἶπεν συντελεῖν αὐτούς" καὶ ἤρξαντο παρα- 
σκευάζειν. 39 καὶ ἐκάλεσεν Τωβείαν καὶ εἶπεν αὐτῷ Δέκα τεσσάρων ἡμερῶν οὐ μὴ κινηθῇς ἐντεῦθεν, 

ἀλλ᾽ αὐτοῦ μενεῖς ἔσθων καὶ πίνων παρ᾽ ἐμοὶ καὶ εὐφρανεῖς τὴν ψυχὴν τῆς θυγατρός μου τὴν 
κατωδυνωμένην. 3: καὶ ὅσα μοι ὑπάρχει, λάμβανε αὐτόθεν τὸ ἥμισυ καὶ ὕπαγε ὑγιαίνων πρὸς τὸν 
πατέρα σου, καὶ τὸ ἄλλο ἥμισυ ὅταν ἀποθάνω ἐγώ τε καὶ ἡ γυνή μου ὑμέτερόν ἐστιν. θάρσει, 
παιδίον, ἐγώ σου ὁ πατὴρ καὶ "Ἕδνα ἡ μήτηρ σου. καὶ παρὰ σοῦ ἐσμεν ἡμεῖς καὶ τῆς ἀδελφῆς σου" 
ἀπὸ τοῦ νῦν ἐσμεν εἰς τὸν αἰῶνα" θάρσει, παιδίον. 

τ Τότε ἐκάλεσεν Τωβείας Ραφαὴλ καὶ εἶπεν αὐτῷ “᾿Αζαρία ἀδελφέ, παράλαβε μετὰ σεαυτοῦ 
τέσσαρες οἰκέτας καὶ καμήλους δύο, καὶ πορεύθητι εἰς Ῥάγας καὶ ἧκε παρὰ Γαβαήχῳ, καὶ δὸς 

4 

6 
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αὐτῷ τὸ χειρόγραφον" κόμισαι τὸ ἀργύριον, καὶ παράλαβε αὐτὸν μετὰ σοῦ εἰς τοὺς γάμους. ἐσὺ 
γὰρ γινώσκεις ὅτι ἔσται ἀριθμῶν ὁ πατὴρ τὰς ἡμέρας, καὶ ἐὰν χρονίσω ἡμέραν μίαν, λυπήσω 
αὐτὸν λίαν" 3καὶ θεωρεῖς τί ὥμοσεν Ραγουήλ, καὶ οὐ δύναμαι παραβῆναι τὸν ὅρκον αὐτοῦ. 5 καὶ 
ἐπορεύθη Ραφαὴλ καὶ οἱ τέσσαρες οἰκέται καὶ αἱ δύο κάμηλοι εἰς Ῥάγας τῆς Μηδίας, καὶ ηὐλίσ- 

θησαν παρὰ Γαβαήλῳ, καὶ ἔδωκεν αὐτῷ τὸ χειρόγραφον αὐτοῦ, καὶ ὑπέδειξεν αὐτῷ περὶ Τωβείου 
τοῦ υἱοῦ Τωβείθ, ὅτι ἔλαβεν γυναῖκα καὶ ὅτι καλεῖ αὐτὸν εἰς τὸν γάμον. καὶ ἀναστὰς παρηρί- 
θμησεν αὐτῷ τὰ θυλάκια σὺν ταῖς σφραγῖσιν καὶ συνέθηκαν αὐτά. ὁ καὶ ὥρθρισαν κοινῶς καὶ 
εἰσῆλθον εἰς τὸν γάμον, καὶ εἰσῆλθον εἰς τὰ Ῥαγουὴλ καὶ εὗρον Τωβείαν ἀνακείμενον. καὶ 
ἀνεπήδησεν καὶ ἠσπάσατο αὐτόν, καὶ ἔκλαυσεν καὶ εὐλόγησεν αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Καλὲ καὶ 
ἀγαθέ, ἀνδρὸς καλοῦ καὶ ἀγαθοῦ, δικαίου καὶ ἐλεημοποιοῦ" δῴη σοι Κύριος εὐχογίαν οὐρανοῦ καὶ 
τῇ γυναικί σου καὶ τῷ πατρί σου καὶ τῇ μητρὶ τῆς γυναικός σου. εὐλογητὸς ὁ ὁ θεὸς ὅτι εἶδον 
Τωβεὶν τὸν ἀνεψιόν μου ὅμοιον αὐτῷ. 

"Ἑκάστην δὲ ἡμέραν ἐξ ἡμέρας ἐλογίζετο Τωβεὶθ τὰς ἡμέρας ἐν πόσαις πορεύσεται καὶ ἐν 
πόσαις ἐπιστρέψει. καὶ ὅτε συνετελέσθησαν αἱ ἡμέραι καὶ ὁ υἱὸς αὐτοῦ οὐ παρῆν, " εἶπεν Μή ποτε 
κατεσχέθη ἐκεῖ; ἢ μή ποτε ἀπέθανεν ὁ Γαβαήλ, καὶ οὐδεὶς αὐτῷ δίδωσιν τὸ ἀργύριον ; 3καὶ 
ἤρξατο λυπεῖσθαι. “ καὶ Αννα ἡ γυνὴ αὐτοῦ λέγει ᾿Απώλετο τὸ παιδίον μου καὶ οὐκέτι ὑπάρχει 

ἐν τοῖς ζῶσιν" καὶ ἤρξατο κλαίειν καὶ θρηνεῖν περὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς καὶ εἶπεν 5Οὐαί μοι, τέκνον, 
ὅτι ἀφῆκά σε πορευθῆναι, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μου. δκαὶ Τωβεὶθ ἔλεγεν αὐτῇ Σίγα, μὴ λόγον 
ἔχε, ἀδελφή, ὑγιαίνει" καὶ μάλα περισπασμὸς αὐτοῖς ἐγένετο ἐκεῖ, καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς 
μετ᾽ αὐτοῦ πιστός ἐστιν καὶ εἷς τῶν ἀδελφῶν ἡμῶν" μὴ λυποῦ περὶ αὐτοῦ, ἀδελφή, ἤδη παρέσται. 
7καὶ εἶπεν αὐτῷ Σίγα ἀπ᾽ ἐμοῦ, καὶ μή με πλάνα' ἀπώλετο τὸ παιδίον μου. καὶ ἐκπηδήσασα 

40 κεινηθην 5  σεσων 5 ΙΧ 12 κομισε 8 4 λείαν 5 Χ 6 0676 ὃ ἡ σειγα ὃ 

ΙΧ 2 κυμισαι} μὲ και 5' 
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ΤΩΒΕΙΘ ΧΙ 6 

περιεβλέπετο τὴν ὁδὸν ?( ὥχετο ὁ υἱὸς αὐτῆς καθ᾽ ἡμέραν καὶ οὐκ ἐπείθετο οὐδενί, καὶ ὅτε ἔδυ ὁ ἥλιος 5 
εἰσπορευομένη ἐθρήνει καὶ ἔκλαιεν τὴν νύκτα ὅλην καὶ οὐκ εἶχεν ὕπνον. Καὶ ὅτε συνετελέ- 
σθησαν αἱ δέκα τέσσαρες ἡμέραι τοῦ γάμου ἃς ὥμοσεν ἱῬαγουὴλ ποιῆσαι τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ, 
εἰσῆλθεν πρὸς αὐτὸν Τωβείας καὶ εἶπεν ᾿Ἐξαπόστειλόν με, γινώσκω γὰρ ἐγὼ ὅτι ὁ πατήρ μου καὶ 
ἡ μήτηρ μου οὐ πιστεύουσιν ὅτι ὄψονταί με ἔτι" καὶ νῦν ἀξιῶ σε, πάτερ, ὅπως ἐξαποστείλῃς με 

8 καὶ πορευθῶ πρὸς τὸν πατέρα μου" ἤδη ὑπέδειξά σοι ὡς ἀφῆκα αὐτόν. 8 καὶ εἶπεν Ραγουὴλ τῷ 
Τωβείᾳ Μεῖνον, παιδίον, μεῖνον μετ᾽ ἐμοῦ καὶ ἐγὼ ἀποστέλλω ἀγγέλους πρὸς Τώβειν τὸν πατέρα 

9 σου καὶ ὑποδείξουσιν αὐτῷ περὶ σοῦ. θκαὶ εἶπεν αὐτῷ Μηδαμῶς, ἀξιῶ σε ὅπως ἐξαποστείλῃς με 
ιο ἐντεῦθεν πρὸς τὸν πατέρα μου. ᾿Ξ καὶ ἀναστὰς Ραγουὴλ παρέδωκεν Τωβείᾳ Σάρραν τὴν γυναῖκα 

αὐτοῦ καὶ τὸ ἥμισυ πάντων τῶν ὑπαρχόντων αὐτῷ, παῖδας καὶ παιδίσκας, βόας καὶ πρόβατα, 

  ὄνους καὶ καμήλους, ἱματισμὸν καὶ ἀργύριον καὶ σκεύη" "καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ὑγιαίνονταςוו
καὶ ἠσπάσατο αὐτὸν καὶ εἶπεν αὐτῷ Ὕγίαινε, παιδίον, ὑγιαίνων ὕπαγε" ὁ κύριος τοῦ οὐρανοῦ 

  εὐοδώσαι ὑμᾶς καὶ Σάρραν τὴν γυναῖκά σου, καὶ ἴδοιμι ὑμῶν παιδία πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν με. "5 καὶו:
εἶπεν Σάρρᾳ τῇ θυγατρὶ αὐτοῦ Ὕπαγε πρὸς τὸν πενθερόν σου, ὅτι ἀπὸ τοῦ νῦν αὐτοὶ γονεῖς σου, 
ὡς οἱ γεννήσαντές σε" βάδιζε εἰς εἰρήνην, θύγατερ, ἀκούσαιμί σου ἀγαθὴν ἀκοὴν ἕως ζῶ. καὶ 
ἀπασπασάμενος ἀπέλυσεν αὐτούς. καὶ "Εδνα λέγει Τωβίᾳ Τέκνον καὶ ἀδελφὲ ἠγαπημένε, ἀποκα- 
ταστήσαι σε Κύριος καὶ ἴδοιμί σου τέκνα ἕως ζῶ καὶ Σάρρας τῆς θυγατρός μου πρὸ τοῦ με 
ἀποθανεῖν. ἐνώπιον τοῦ κυρίου παρατίθεμαί σοι τὴν θυγατέρα μου ἐν παραθήκῃ, μὴ λυπήσῃς 
αὐτὴν πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς σου. παιδίον, εἰς εἰρήνην: ἀπὸ τοῦ νῦν ἐγώ σοὺ μήτηρ καὶ 

Σάρρα ἀδελφή. εὐοδωθείημεν πάντες ἐν τῷ αὐτῷ πάσας τὰς ἡμέρας ἐν τῇ ζωῇ ἡμῶν. καὶ κατε- 
  φίλησεν ἀμφοτέρους καὶ ἀπέστειλεν ὑγιαίνοντας. "3καὶ ἀπῆλθεν Τωβίας ἀπὸ Ραγουὴλ ὑγιαίνωνוב
καὶ χαίρων καὶ εὐλογῶν τῷ κυρίῳ τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, τῷ βασιλεῖ τῶν πάντων, ὅτι εὐόδωκεν 
τὴν ὁδὸν αὐτοῦ" καὶ εἶπεν αὐτῷ Εὐοδωθῇ σοι τιμᾷν αὐτοὺς πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς αὐτῶν. 

᾿ς Καὶ ὡς ἤγγισαν εἰς Κασερείν, ἥ ἐστιν κατέναντι Νινευή, "εἶπεν Ραφαήλ Σὺ γινώσκεις πῶς 
3 ἀφήκαμεν τὸν πατέρα σου" ϑ3προδράμωμεν τῆς γυναικός σου καὶ ἑτοιμάσωμεν τὴν οἰκίαν ἐν ᾧ 
4 ἔρχονται. 4 καὶ ἐπορεύθησαν ἀμφότεροι κοινῶς καὶ εἶπεν αὐτῷ Λάβε μετὰ χεῖρας τὴν χολήν. καὶ 
5 συνῆλθεν αὐτοῖς ὁ κύριος ἐκ τῶν ὀπίσω αὐτοῦ καὶ τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. 5καὶ Αννα ἐκάθητο περι- 
6 βλεπομένη τὴν ὁδὸν τοῦ υἱοῦ αὐτῆς. δ καὶ προσενόησεν αὐτὸν ἐρχόμενον καὶ εἶπεν τῷ πατρὶ αὐτοῦ 

7 '1800 ὁ υἱός σου ἔρχεται καὶ ὁ ἄνθρωπος ὁ πορευθεὶς μετ᾽ αὐτοῦ. 7καὶ Ῥαφαὴλ εἶπεν Τωβείᾳ πρὸ 
8 τοῦ ἐγγίσαι αὐτὸν πρὸς τὸν πατέρα ᾿Επίσταμαι ὅτι οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτοῦ ἀνεωχθήσονται" ϑἔνπλασον 
τὴν χολὴν τοῦ ἰχθύος εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἀποστύψει τὸ φάρμακον καὶ ἀπολεπίσει τὰ 

9 λευκώματα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἀναβλέψει ὁ πατήρ σου καὶ ὄψεται τὸ φῶς. 9 Καὶ 
ἀνέδραμεν καὶ ἐπέπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον τοῦ υἱοῦ αὐτῆς, καὶ εἶπεν αὐτῷ Εἶδόν σε, παιδίον" ἀπὸ 

  τοῦ νῦν ἀποθανοῦμαι. καὶ ἔκλαυσεν. ᾿οκαὶ ἀνέστη Τώβεις καὶ προσέκοπτεν τοῖς ποσὶν καὶוס
ιι ἐξῆλθεν τὴν θύραν τῆς αὐλῆς. καὶ ἐβάδισεν Τωβείας πρὸς αὐτὸν τ' καὶ ἡ χολὴ τοῦ ἰχθύος ἐν τῇ 

χειρὶ αὐτοῦ, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ καὶ ἐλάβετο αὐτοῦ καὶ εἶπεν Θάρσει, πάτερ. 
1 καὶ ἐπέβαλεν τὸ φάρμακον ἐπ᾽ αὐτὸν καὶ ἐπέδωκεν" "5 "Ξκαὶ ἀπελέπισεν ἑκατέραις ταῖς χερσὶν 
14 αὐτοῦ ἀπὸ τῶν κανθῶν τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ, καὶ ἔπεσεν ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, 14 καὶ ἔκλαυσεν 

καὶ εἶπεν αὐτῷ 13786ש σε, τέκνον, τὸ φῶς τῶν ὀφθαλμῶν μοῦ. καὶ εἶπεν ἙιΪλογητὸς ὁ θεός, καὶ 
εὐλογητὸν τὸ ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ, καὶ εὐλογημένοι πάντες οἱ ἄγγελοι οἱ ἅγιοι αὐτοῦ. γένοιτο τὸ 

15 ὄνομα τὸ μέγα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ εὐλογητοὶ πάντες οἱ ἄγγελοι εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας" 15ὅτι 
αὐτὸς ἐμαστίγωσέν με, καὶ ἰδοὺ βλέπω Τωβείαν τὸν υἱόν μου. καὶ εἰσῆλθεν Τωβείας χαίρων καὶ 
εὐλογῶν τὸν θεὸν ἐν ὅλῳ τῷ σώματι αὐτοῦ, καὶ ἐπέδειξεν Τωβείας τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὅτι εὐοδώθη ἡ 
ὁδὸς αὐτοῦ καὶ ὅτι ἐνήνοχεν ἀργύριον, καὶ ὡς ἔλαβεν Σάρραν τὴν θυγατέρα Ῥαγουὴλ γυναῖκα͵ 

τό καὶ ὅτι ἰδοὺ παραγίνεται καί ἐστιν σύνεγγυς τῆς πύλης Νινευή. τ6 Καὶ ἐξῆλθεν εἰς ἀπάντησιν 

ΧΙ 15 εμαστειγωσεν 5 
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ΤΏΩΏΒΕΙΘאז 6  

5 τῆς νύμφης αὐτοῦ χαίρων καὶ εὐλογῶν τὸν θεὸν πρὸς τὴν πύλην Νινευή. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ ἐν 
Νινευὴ πορευόμενον καὶ διαβαίνοντα αὐτὸν πάσῃ τῇ ἰσχύι αὐτοῦ καὶ ὑπὸ μηδενὸς χειρωγωγούμενον 
ἐθαύμασαν" "7 καὶ Τωβεὶθ ἐξωμολογεῖτο ἐναντίον αὐτῶν, ὅτι ἠλέησεν αὐτὸν ὁ θεὸς καὶ ὅτι ἤνοιξεν 
τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ. καὶ ἤγγισεν Τωβεὶθ Σάρρᾳ τῇ γυναικὶ Τωβία τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ καὶ εὐλόγησεν 
αὐτὴν καὶ εἶπεν αὐτῇ Εἰσέλθοις ὑγιαίνουσα, θύγατερ, καὶ εὐλογητὸς ὃ θεός σου, ὃς ἤγαγέν σε πρὸς 
ἡμᾶς, θύγατερ" καὶ εὐλογημένος ὁ πατήρ σου, καὶ εὐλογημένος Τωβείας ὁ υἱός μου, καὶ εὐλογημένη 
σύ, θύγατερ" εἴσελθε εἰς τὴν οἰκίαν σου ὑγιαίνουσα ἐν εὐλογίᾳ καὶ χαρᾷ, εἴσελθε, θύγατερ. ἐν τῇ 
ἡμέρᾳ ταύτῃ ἐγένετο χαρὰ πᾶσιν τοῖς Ἰουδαίοις τοῖς οὖσιν ἐν Νινευή. 1566 παρεγένοντο ᾿Αχεικὰρ 
καὶ Ναβὰδ οἱ ἐξάδελφοι αὐτοῦ χαίροντες πρὸς Τώβειν. 

τ Καὶ ὅτε ἐπετελέσθη ὁ γάμος ἐκάλεσεν Τωβεὶθ Τωβείαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ εἶπεν αὐτῷ 

Παιδίον, ὅρα δοῦναι τὸν μισθὸν τῷ ἀνθρώπῳ τῷ πορευθέντι μετὰ σοῦ, προσθεῖναι αὐτῷ εἰς τὸν 
μισθόν. Ξκαὶ εἶπεν αὐτῷ Πάτερ, πόσον αὐτῷ δώσω τὸν μισθόν; οὐ βλάπτομαι διδοὺς αὐτῷ τὸ 
ἥμισυ τῶν ὑπαρχόντων ὧν ἐνήνοχεν μετ᾽ ἐμοῦ. 3ἐμὲ ἀγίοχεν ὑγιαίνοντα, καὶ τὴν γυναῖκά μου 
ἐθεράπευσεν, καὶ τὸ ἀργύριον ἤνεγκεν μετ᾽ ἐμοῦ, καὶ σὲ ἐθεράπευσεν" πόσον αὐτῷ ἔτι δῶ μισθόν; 
> εἶπεν αὐτῷ Τώβεις Δικαιοῦται αὐτῷ, παιδίον, λαβεῖν τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων ἦλθεν. 5 καὶ 
ἐκάλεσεν αὐτὸν καὶ εἶπεν Λάβε τὸ ἥμισυ πάντων ὧν ἔχων ἦλθες εἰς τὸν μισθόν σου, καὶ ὕπαγε 
ὑγιαίνων. “τότε ἐκάλεσεν τοὺς δύο κρυπτῶς καὶ εἶπεν αὐτοῖς Τὸν θεὸν εὐλογεῖτε καὶ αὐτῷ 
ἐξομολογεῖσθε ἐνώπιον πάντων τῶν ζώντων ἃ ἐποίησεν μεθ᾽ ὑμῶν ἀγαθά, τοῦ εὐλογεῖν καὶ ὑμνεῖν 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ. τοὺς λόγους τοῦ θεοῦ ὑποδείκνυτε πᾶσιν ἀνθρώποις ἐντίμως, καὶ μὴ ὀκνεῖτε 
ἐξομολογεῖσθαι αὐτῷ. 7 μυστήριον βασιλέως κρύπτειν καλόν, τὰ δὲ ἔργα τοῦ θεοῦ ἐξομολογεῖσθαι 
καὶ ἀνακαλύπτειν. καὶ ἐξομολογεῖσθε ἐντίμως. τὸ ἀγαθὸν ποιεῖτε, καὶ κακὸν οὐχ εὑρήσει ὑμᾶς. 

5ἀγαθὸν προσευχὴ μετὰ ἀληθείας καὶ ἐλεημοσύνη μετὰ δικαιοσύνης μᾶλλον ἢ πλοῦτος μετὰ 
ἀδικίας" καλὸν ποιῆσαι ἐλεημοσύνην μᾶλλον ἢ θησαυρίσαι χρυσίον. θέλεημοσύνη ἐκ θανάτου 
ῥύεται, καὶ αὐτὴ ἀποκαθαίρει πᾶσαν ἁμαρτίαν" οἱ ποιοῦντες ἐλεημοσύνην χορτασθήσονται ξωῆς" 
'οοἱ ποιοῦντες ἁμαρτίαν καὶ ἀδικίαν πολέμιοί εἰσιν τῆς ἑαυτῶν ψυχῆς. τ᾿ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν 
ὑμῖν ὑποδείξω καὶ οὐ μὴ κρύψω ἀφ᾽ ὑμῶν πᾶν ῥῆμα. ἤδη ὑμῖν ὑπέδειξα καὶ εἶπον Μυστήριον 
βασιλέως καλὸν κρύψαι, καὶ τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ἀνακαλύπτειν ἐνδόξως. τΞκαὶ νῦν ὅτε προσηύξω 
καὶ Σάρρα, ἐγὼ προσήγαγον τὸ μνημόσυνον τῆς προσευχῆς ὑμῶν ἐνώπιον τῆς δόξης Κυρίου, καὶ 
ὅτε ἔθαπτες τοὺς νεκροὺς ὡσαύτως" ᾿3καὶ ὅτε οὐκ ὥκνησας ἀναστῆναι καὶ καταλιπεῖν σου τὸ 
ἄριστον καὶ ὥχου καὶ περιέστειλες τὸν νεκρόν, “τότε ἀπέσταλμαι ἐπὶ σὲ πειράσαι σε, καὶ ἅμα 

εὖ ἀπέσταλκέν με ὁ θεὸς "ἰάσασθαι καὶ Σάρραν τὴν νύμφην σου. ᾿5ἐγώ εἰμι ἹΡαφαήλ, εἷς τῶν ἑπτὰ 
ἀγγέλων 07 παρεστήκασιν καὶ εἰσπορεύονται ἐνώπιον τῆς δόξης Κυρίου. 16 Καὶ ἐταράχθησαν 
οἱ δύο καὶ ἔπεσαν ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν. 17 καὶ εἶπεν αὐτοῖς Μὴ φοβεῖσθε, εἰρήνη 

ὑμῖν" τὸν θεὸν εὐλογεῖτε εἰς πάντα τὸν αἰῶνα. 15070 ὅτε ἤμην μεθ᾽ ὑμῶν οὐχὶ τῇ ἐμῇ χάριτι 
ἤμην μεθ᾽ ὑμῶν, ἀλλὰ τῇ θελήσει τοῦ θεοῦ" αὐτὸν εὐλογεῖτε κατὰ πάσας τὰς ἡμέρας, αὐτῷ ὑμνεῖτε. 

καὶ θεωρεῖτέ με ὅτι οὐκ ἔφαγον οὐθέν, ἀλλὰ ὅρασις ὑμῖν ἐθεωρεῖτο. 5" καὶ νῦν εὐλογεῖτε ἐπὶ τῆςירש  
γῆς Κύριον καὶ ἐξομολογεῖσθε τῷ θεῷ. ἰδοὺ ἐγὼ ἀναβαίνω πρὸς τὸν ἀποστείλαντά με" γράψατε 
πάντα ταῦτα τὰ συμβάντα ὑμῖν. καὶ ἀνέβη. 5: καὶ ἀνέστησαν καὶ οὐκέτι ἠδύναντο ἰδεῖν αὐτόν. 
καὶ ηὐλόγουν καὶ ὕμνουν τὸν θεὸν καὶ ἐξωμολογοῦντο αὐτῷ ἐπὶ τὰ ἔργα αὐτοῦ τὰ μεγάλα ταῦτα, 
ὡς ὥφθη αὐτοῖς ἄγγελος θεοῦ. 

ΧΙ] 6 υποδικνυτε 5א[ ו6 שאו 5  

σον Ὁ] + και ἡ μὴρ σου 5*-* 16 αυὐτων ἐπὶ τὴν γὴν 1[17  
καὶ Ὁ [πάντα τον τὸν ἀπαν[ταῇ ἴלדו  + ἀχεικαρ) ἀχειάχαρον 555 [ὁ εξαδελῴον 8.55 | χαίροντει 17 υμιν}18  

ἐμὴ] ἐμαυτου11(ש16) |  ἡμὴν 11 | ουχι] οὐχ οτι96.« 18 סות סזא  εἰ ροθίεα γενέ ἷιתקווה א(  
καὶ Ὁ | κατα] καὶ ὕ |אטדסש] קז  | ἴב"  μεθ ὑμων1 סות [ σαρραν ὕ1! | סח  ΧΗ 14 (ἀσασθαι} [σα͵σθαι σε 

15 των] קו ἐκ ἴ || αγγελων] «γιων ὕ | παρεστηκασιν] αὐτὼ υμνειτεῖ ὠπτανομὴν ὑμιν Ὁ (αἱά) 
προσαναφερουσιν Ὁ | κυριου] τον 0400 του μεγαλου ἵ 19 εθεωρειτε ἴ | ουϑεν ουδὲ ἐπιὸν ὕ 

120 



ΤΩΒΕΙΘ אזצ 5 

ΧΙ | - (6א* εἶπεν Εὐλογητὸς ὁ θεὸς ὁ ζῶν εἰς τὸν αἰῶνα καὶ ἡ βασιλεία αὐτοῦ, “ὅτι αὐτὸς μαστιγοῖ 5 
καὶ ἐλεᾷ, κατάγει ἕως ἄδου κατωτάτω τῆς γῆς καὶ αὐτὸς ἀνάγει ἐκ τῆς ἀπωλείας τῆς μεγάλης, καὶ 
οὐκ ἔστιν οὐδὲν ὃ ἐκφεύξεται τὴν χεῖρα αὐτοῦ. 3ἐξομολογεῖσθε αὐτῷ, οἱ υἱοὶ Ἰσραήλ, ἐνώπιον τῶν 
ἐθνῶν, ὅτι αὐτὸς διέσπειρεν ὑμᾶς ἐν αὐτοῖς, 1601 ἐκεῖ ὑπέδειξεν ὑμῖν τὴν μεγαλωσύνην αὐτοῦ" καὶ 

ὑψοῦτε αὐτὸν ἐνώπιον παντὸς ζῶντος, καθότι αὐτὸς ἡμῶν κύριός ἐστιν, καὶ αὐτὸς θεὸς ἡμῶν καὶ 
αὐτὸς πατὴρ ἡμῶν καὶ αὐτὸς θεὸς εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. 5 μαστιγώσει ὑμᾶς ἐπὶ ταῖς ἀδικίαις 
ὑμῶν, καὶ πάντας ὑμᾶς ἐλεήσει ἐκ πάντων τῶν ἐθνῶν, ὅπου ἂν διασκορπισθῆτε ἐν αὐτοῖς. ὁ ὅταν 
ἐπιστρέψητε πρὸς αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ ὑμῶν καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ ὑμῶν ποιῆσαι ἐνώπιον αὐτοῦ 
ἀλήθειαν, τότε ἐπιστρέψει πρὸς ὑμᾶς καὶ οὐ μὴ κρύψῃ τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἀφ᾽ ὑμῶν οὐκέτι. καὶ 

νῦν θεάσασθε ἃ ἐποίησεν μεθ᾽ ὑμῶν, καὶ ἐξομολογήσασθε αὐτῷ ἐν ὅλῳ τῷ στόματι ὑμῶν, καὶ 
εὐλογήσατε τὸν κύριον τῆς δικαιοσύνης καὶ ὑψώσατε τὸν βασιλέα τῶν αἰώνων. 

| 10 το καὶ πάλιν ἡ σκηνή σου οἰκοδομηθήσεταί σοι μετὰ χαρᾶς" καὶ εὐφράναι ἐν σοὶ πάντας τοὺς 

ἱ αἰχμαλώτους καὶ ἀγαπήσαι ἐν σοὶ πάντας τοὺς ταλαιπώρους καὶ πάσας τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. 

110606 λαμπρὸν λάμψει εἰς πάντα τὰ πέρατα τῆς γῆς" ἔθνη πολλὰ μακρόθεν καὶ κατοικιεῖ πάντων 
τῶν ἐσχάτων τῆς γῆς πρὸς τὸ ὄνομα τὸ ἅγιόν σου, καὶ τὰ δῶρα αὐτῶν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτῶν 

| ἔχοντες τῷ βασιλεῖ τοῦ οὐρανοῦ. γενεαὶ γενεῶν δώσουσιν ἐν σοὶ ἀγαλλίαμα, καὶ ὄνομα τῆς 
ι2 ἐκλεκτῆς εἰς τὰς γενεὰς τοῦ αἰῶνος. "ἐπικατάρατοι πάντες οἱ ἐροῦσιν λόγον σκληρόν, ἐπικατά- 

ρατοι ἔσονται πάντες οἱ καθαιροῦντές σε καὶ κατασπῶντες τὰ τείχη σου, καὶ πάντες οἱ ἀνατρέ- 
ποντες τοὺς πύργους σου καὶ ἐμπυρίξοντες τὰς οἰκήσεις σου" καὶ εὐλογητοὶ ἔσονται πάντες εἰς 

  τὸν αἰῶνα οἱ φοβούμενοί σε. "3τότε πορεύθητι καὶ ἀγαλλίασαι πρὸς τοὺς υἱοὺς τῶν δικαίων, ὅτιוב
14 πάντες ἐπισυναχθήσονται καὶ εὐλογήσουσιν τὸν κύριον τοῦ αἰῶνος. "μακάριοι οἱ ἀγαπῶντές σε, 

καὶ μακάριοι οἱ χαρήσονται ἐπὶ τῇ εἰρήνῃ σου" καὶ μακάριοι πάντες οἱ ἄνθρωποι οἱ ἐπὶ σοὶ 
λυπηθήσονται, ἐπὶ πάσαις ταῖς μάστιξίν σου, ὅτι ἐν σοὶ χαρήσονται καὶ ὄψονται πᾶσαν τὴν 

5 χαράν σου εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿δὴ ψυχή μου εὐλογεῖ τὸν κύριον τὸν βασιλέα τὸν μέγαν, ד 
ἸΙερουσαλὴμ οἰκοδομηθήσεται τῇ πόλει οἶκος αὐτοῦ εἰς πάντας τοὺς αἰῶνας. μακάριος ἔσομαι ἂν 

γένηται τὸ κατάλιμμα τοῦ σπέρματός μου ἰδεῖν τὴν δόξαν σου καὶ ἐξομολογήσασθαι τῷ βασιλεῖ 
τοῦ οὐρανοῦ. καὶ αἱ θύραι ᾿Ιερουσαλὴμ σαπφείρῳ καὶ σμαράγδῳ οἰκοδομηθήσονται, καὶ λίθῳ τιμίῳ 

| πάντα τὰ τείχη σου" οἱ πύργοι ᾿Ιερουσαλὴμ χρυσίῳ οἰκοδομηθήσονται καὶ οἱ προμαχῶνες αὐτῶν 
 . χρυσίῳ καθαρῷ, "7 αἱ πλατεῖαι ᾿Ιερουσαλὴμ ἄνθρακι ψηφολογηθήσονται καὶ λίθῳ Σουφείρוז
  18 καὶ αἱ θύραι ᾿Ιερουσαλὴμ ὠδὰς ἀγαλλιάματος ἐροῦσιν, καὶ πᾶσαι αἱ οἰκίαι αὐτῆς ἐροῦσινו8

| ᾿Αλληλουιά, εὐλογητὸς ὁ θεὸς τοῦ ᾿Ισραήλ" καὶ εὐλογητοὶ εὐλογήσουσιν τὸ ὄνομα τὸ ἅγιον εἰς 
τὸν αἰῶνα καὶ ἔτι. 

Χιν 1 1 Καὶ συνετελέσθησαν οἱ λόγοι τῆς ἐξομολογήσεως Τωϑθείθ' καὶ ἀπέθανεν ἐν εἰρήνῃ ἐτῶν 

4 ἑκατὸν δώδεκα καὶ ἐτάφη ἐνδόξως ἐν Νινευή. “καὶ ξβ΄ ἐτῶν ἦν ὅτε ἐγένετο ἀνάπειρος τοῖς 
ὀφθαλμοῖς, καὶ μετὰ τὸ ἀναβλέψαι αὐτὸν ἔζησεν ἐν ἀγαθοῖς καὶ ἐλεημοσύνας ἐποίησεν, καὶ ἔτι 

3 προσέθετο εὐλογεῖν τὸν θεὸν καὶ ἐξομολογεῖσθαι τὴν μεγαλωσύνην τοῦ θεοῦ. 3 καὶ ὅτε ἀπέθνησκεν, 
ἐκάλεσεν Τωβείαν τὸν υἱὸν αὐτοῦ καὶ ἐνετείλατο αὐτῷ λέγων Παιδίον, ἀπάγαγε τὰ παιδία σου 

| 4 “καὶ ἀπότρεχε εἰς Μηδείαν, ὅτε πιστεύω ἐγὼ τῷ ῥήματι τοῦ θεοῦ ἐπὶ Νινευή, ἃ ἐλάλησεν Ναούμ, 
| ὅτι πάντα ἔσται καὶ ἀπαντήσει ἐπὶ ᾿Αθὴρ καὶ Νινευή, καὶ ὅσα ἐλάλησαν οἱ προφῆται τοῦ ᾿Ισραήλ, 

οὺς ἀπέστειλεν ὁ θεός, πάντα ἀπαντήσει" καὶ οὐ μηθὲν ἐλαττονωθῇ ἐκ πάντων τῶν ῥημάτων, καὶ 
πάντα συμβήσεται τοῖς καιροῖς αὐτῶν. καὶ ἐν τῇ Μηδείᾳ ἔσται σωτηρία μᾶλλον ἤπερ ἐν 
᾿Ασσυρίοις καὶ ἐν Βαβυλῶνι" διὸ γινώσκω ἐγὼ καὶ πιστεύω ὅτι πάντα ἃ εἶπεν ὁ θεὸς συντελε- 
σθήσεται καὶ ἔσται καὶ οὐ μὴ διαπέσῃ ῥῆμα ἐκ τῶν λόγων. καὶ οἱ ἀδελφοὶ ἡμῶν οἱ κατοικοῦντες 
ἐν τῇ γῇ Ἰσραὴλ πάντων λογισθήσονται καὶ αἰχμαλωτισθήσονται ἐκ τῆς γῆς τῆς ἀγαθῆς, καὶ 

--- ὦ 

Θι σι 

Ι 

ΧΠῚ 2 μαστειγοι 5 5 μαστειγώσει ל 

ΧΙΝ 4 μηθεν) μη ουθεν 5% 

5ΞΕΡΊΤ. עס ΠῚ. ΡΤ. 1. 121 16 



 אזט 5 ד 9

ς ἔσται πᾶσα ἡ γῆ τοῦ Ἰσραὴλ ἔρημος, καὶ Σαμαρία καὶ ᾿Ιερουσαλὴμ ἔσται ἔρημος καὶ ὁ οἶκος τοῦ 
θεοῦ ἐν λύπῃ καὶ καυθήσεται μέχρι χρόνου. 5 καὶ πάλιν ἐλεήσει αὐτοὺς ὁ θεὸς καὶ ἐπιστρέψει 5 
αὐτοὺς ὁ θεὸς εἰς τὴν γῆν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ πάλιν οἰκοδομήσουσιν τὸν οἶκον, καὶ οὐχ ὡς τὸν 
πρῶτον, ἕως τοῦ χρόνου οὗ ἂν πληρωθῇ ὁ χρόνος τῶν καιρῶν. καὶ μετὰ ταῦτα ἐπιστρέψουσιν ἐκ 

τῆς αἰχμαλωσίας αὐτῶν πάντες καὶ οἰκοδομήσουσιν ᾿Ιερουσαλὴμ ἐντίμως, καὶ ὁ οἶκος τοῦ θεοῦ ἐν 

αὐτῇ οἰκοδομηθήσεται, καθὼς ἐλάλησαν περὶ αὐτῆς οἱ προφῆται τοῦ ᾿Ισραήλ. δ καὶ πάντα τὰ 6 

ἔθνη τὰ ἐν ὅλῃ τῇ γῇ, πάντες ἐπιστρέψουσιν καὶ φοβηθήσονται τὸν θεὸν ἀληθινῶς, καὶ ἀφήσουσιν 

πάντες τὰ εἴδωλα αὐτῶν, τοὺς πλανῶντας ψευδῆ τὴν πλάνησιν αὐτῶν, 7καὶ εὐλογήσουσιν τὸν θεὸν 1 
τοῦ αἰῶνος ἐν δικαιοσύνῃ. πάντες οἱ υἱοὶ τοῦ ᾿Ισραὴλ οἱ σωζόμενοι ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, 

μνημονεύοντες τοῦ θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ, ἐπισυναχθήσονται καὶ ἥξουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ οἰκήσουσιν 
τὸν αἰῶνα ἐν τῇ γῇ ᾿ΑΒβραὰμ μετὰ ἀσφαλείας, καὶ παραδοθήσεται αὐτοῖς" καὶ χαρήσονται οἱ 
ἀγαπῶντες τὸν θεὸν ἐπ᾽ ἀληθείας, καὶ οἱ ποιοῦντες τὴν ἁμαρτίαν καὶ τὴν ἀδικίαν ἐκλείψουσιν ἀπὸ 
πάσης τῆς γῆς. ϑκαὶ νῦν, παιδία, ἐγὼ ὑμῖν ἐντέλλομαι, δουλεύσατε τῷ θεῷ ἐν ἀληθείᾳ καὶ 9 

ποιήσατε τὸ ἀρεστὸν ἐνώπιον αὐτοῦ" καὶ τοῖς παιδίοις ὑμῶν ἐνυποταγήσεται ποιεῖν δικαιοσύνην 
καὶ ἐλεημοσύνην, καὶ ἵνα ὦσιν μεμνημένοι τοῦ θεοῦ καὶ εὐλογῶσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ ἐν παντὶ καιρῷ 
ἐν ἀληθείᾳ καὶ ὅλῃ τῇ ἰσχύι αὐτῶν. 8 καὶ νῦν σύ, παιδίον, ἔξελθε ἐκ Νινευὴ καὶ μὴ μείνῃς ὧδε. 8 
τον ἡ ἂν ἡμέρᾳ θάψῃς τὴν μητέρα σου μετ᾽ ἐμοῦ, αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μὴ αὐλισθῆς ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς" וס 

ὁρῶ γὰρ ὅτι πολλὴ ἀδικία ἐν αὐτῇ καὶ δόλος πολὺς συντελεῖται ἐν αὐτῇ καὶ οὐκ αἰσχύνονται. ἴδε, 
παιδίον, ὅσα Ναδὰβ ἐποίησεν ᾿Αχεικάρῳ τῷ ἐκθρέψαντι αὐτόν, οὐχὶ ζῶν κατηνέχθη εἰς τὴν γῆν; 
καὶ ἀπέδωκεν ὁ θεὸς τὴν ἀτιμίαν κατὰ πρόσωπον αὐτοῦ" καὶ ἐξῆλθεν εἰς τὸ φῶς ᾿Αχίκαρος, καὶ 
Ναδὰβ εἰσῆλθεν εἰς τὸ σκότος τοῦ αἰῶνος ὅτι ἐζήτησεν ἀποκτεῖναι ᾿Αχείκαρον. ἐν τῷ ποιῆσαί με 
ἐλεημοσύνην ἐξῆλθεν ἐκ τῆς παγίδος τοῦ θανάτου ἣν ἔπηξεν αὐτῷ Ναδάβ, καὶ Ναδὰβ ἔπεσεν εἰς 
τὴν παγίδα τοῦ θανάτου καὶ ἀπώλεσεν αὑτόν. 1" καὶ νῦν, παιδία, ἴδετε τί ποιεῖ ἐλεημοσύνη καὶ τί τι 
ποιεῖ ἀδικία, ὅτι ἀποκτέννει. καὶ ἰδοὺ ἡ ψυχή μου ἐκλείπει. καὶ ἔθηκαν αὐτὸν ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ 
ἀπέθανεν" καὶ ἐτάφη ἐνδόξως. 12 Καὶ ὅτε ἀπέθανεν ἡ μήτηρ αὐτοῦ ἔθαψεν αὐτὴν Τωβείας μετὰ τ. 

τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ ἀπῆλθεν αὐτὸς καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ εἰς Μηδείαν καὶ ὥκησεν ἐν Ἐκβατάνοις 
μετὰ 'Ῥαγουήλου τοῦ πενθεροῦ αὐτοῦ. "3καὶ ἐγηροβόσκησεν αὐτοὺς ἐντίμως " καὶ ἔθαψεν αὐτοὺς 13 

ἐν ᾿Εκβατάνοις τῆς Μηδείας, καὶ ἐκληρονόμησεν τὴν οἰκίαν Ῥαγουήχλου καὶ Τωβεὶθ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ. "καὶ ἀπέθανεν ἐτῶν ἑκατὸν δέκα ἑπτὰ ἐνδόξως. "5 καὶ εἶδεν καὶ ἤκουσεν πρὸ τοῦ ἀποθανεῖν "4 
αὐτὸν τὴν ἀπωλίαν Νινευή, καὶ εἶδεν τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῆς ἀγομένην εἰς Μηδείαν ἣν ἠχμαλώ- 
τισεν ᾿Ἀχιάχαρος ὁ βασιλεὺς τῆς Μηδίας. καὶ εὐλόγησεν τὸν θεὸν ἐν πᾶσιν οἷς ἐποίησεν ἐπὶ τοὺς 
υἱοὺς Νινευὴ καὶ ᾿Αθουρείας" ἐχάρη πρὶν τοῦ ἀποθανεῖν ἐπὶ Νινευή, καὶ εὐλόγησεν Κύριον τὸν 
θεὸν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων. ἀμήν. 
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δα טאזס Μ | νι זמ ὦ | 81160מ Μ | וסזסוו Ρ | αἀπιοάο] 
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  60ו0]00 31 | ומ 35[ קו
 : ΟΜז600611] 2« (קפס |  οἱ Ο - | 460006 ΒΡףטוג וק6] 2

0061 | α קסומה 02 | 1681811 κυκο Ῥ | חוה ΜΙ 
6006[ 41105 31 : 24/02 (εχρ είς Τοῦ וג 
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 5 אזט 4

 501600103 (ט]קססטה6 !ם סחותולט< המוסטפ ?67786. )14( Νιίοπεβ תוט|(46 ₪6תו6ה% ἰδὲ 6א

 ןסהשומףטס 80/0476 ἃ που ϊβϑίπηῖβ קגוווכטפ 06746 80 תסחנסה 161 תסו; 66 תוטתסזה 508 ןח

 הוגהופטפ תהפ6ה(65 עסק] 1]686 εἰ 107726 !ה 1360102 1676(0מ165. 56]9 תסחוסה תוקנו
 וג 1ם 5ב2]600 5360ט]סזטתו. 1216( [68166]3) סחחמה65 וו 506זמטה+ 16, 6% סתנהח65 וטו 135063

 +6: 81601001 6תטמ+ סתממ65 וגו 00:טמ6 ,ἴα 66 סתוה65 ףטו 01א6718% שכונה 1טזונתו, εἴ סת 5

 ףטו 66קסהטמ+ 16 εἰ 065(ז0טת6 תנטזספ +005, 66 סומה65 טו 5טסט6+טמ+ +7265 +088 66 סת 5
 ףטו :תס6השטת+ 4 (2010065 (טב5 ; 66 06601001 6נת( סותה65 טו 46010032% τε ἴῃ ה6טטחה.

εἰ Ραπεαϊσεπὶסחוה65 60111060%טש  αποηπίατη8188 1טפ00זטתו,  ι3 1317 Τυπο 680066 εἰ 1361376 ἰῃ 
 14 Ποηηίπο δεΐεγπο. 14069 61065 χαΐ 011שטמ+ 66, 66 ףטו 63ט06ת6 !ח 06 .ἴα 136301 סו

εἰףטסתוגהה וחם (6 ₪8006ל50מ60  ταΐ5,תסחמוה65 טו 6סת(ז0040טמ+טז !ם ספות|כטפ 5]]836  
 15 טו065טת% סותמ6 σαυάϊιπι +טטמנ ἴῃ 3660זתטתנ. 15019( /\תוומה 68, 266016 Προπηΐπο זס
 16 חוגקתס ; 160)טו8 ]וס6ז8ט16 68]11167053 ; 66 8601ה868006טז !(6תנממ 008005 08:!||1 !ת סומו

δά υἱάεπάδηηט6תמ% ?7]6ש1ג6 06 560886 60 ) δἱ8860018 5860]סעטתמו. 6*]99]|א 6ץס  
οἱ60ת006ת0טתו תסתהוה] 76015 686] 8/95%(99  1116ז0ט60]58 88קקועס  εἰ6181168008 +טבמה,  
 Ζτηατασάο 46018063 טת(טז, εχ 18166 כו661050 סחנה65 תוטזו 1, 66 +טזז65 6]11167058ת) גטס

σαγθαησιΐοול 8601668 טמ6טמ 65 קזסקטקתהסט]8 6105 הוזס תוטת]ס. 1702 15+ כ]30686 6]11167058ת)  

 ו8 18106 56070 6ח+טז : 15156 05618 1][וט5 σαπείσαπι 136410126 610606, 66 סחחח65 υἱοὶ 6105 10ט6ח(.
 ι9 1943 Βεπεαϊςξιβ 1כסתוותחטפ טו 6881636 +6, εἰ 686010605 ות סחוהוה 3]54600 0]58000ז0ה :

 αυοηίαπι זמ +6 066010686 םסחמ6מ 5860 5101ΠῚ ἴῃ 86%6זתטזה.

 1 115% 6 ססהפטהממנ 841 פטת+ 96תוהסת65 ססמ(058ו0015 1 גס, )9 תתסוטוטפ 65% 1 406, גתחסויטזמ
 2 ס6מ%טתה ,ἀποάεοίπι 66 56קט](08 656 קז8]60ז6 !ת ](ומ!ט6. 56/()טוהףטהקוה(ה 8ט%6ה 66 0

[ΠΟΘ ΠῚהתחסוטמ 6786 סטתנ 060115 637005 656; 66 ףטוהחףטהקות(ג ףטא((טסז 3מחו8 קספ6ךטהתב  

εἴז606016 טואוף ו סתותופטפ [8016ה5 66]6ת005עת85. 9156 קזסקספטו( 4818 1כ60ו7 601676  

 3. ססהה66ז] תוגקתוםט0ות6מב 6108. 309156 6טתב πιογεγοίαγ 710215 306679188 100188 ]וטזמ
 4 ףטטממ 66 βερίεπι 01105 6105, 66 קז4606ק016 11115 016685 )6( ΕἾΠ 611166 01105 +טספ. +156 606
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 וה τερίοηεπη Μεάογυπι; αυοπίαπη ογεάο 6₪0 טסופס 1261, φυοὰ 1ססט(טפ 656 !ם א ותוטסח :

 ףטוג οπγηΐα 6זטת( 6% ט6חוסת+ 80ת06 פטקסז /\55טז εἰ 1א1ח1טסה ; ףט86 !00ש01 80+ 6
 151861, ףטספ 11516 1כ0זתותטפ. Οπηηΐα 6ט6ת16ה6, ח111ףט6 תגוחט66טע 6א סזתמ1פטפ טסו ; 6

δὲסוחתוג 6סת6והק6ת%+ +6תוקסז!פט5 5015, 66 ות 16018 6706 58]טפ, 615 ףטהתו ות /\58ע111%  
 ףטהזמ ומ 2380ש]סה6: ףטוג 80ו0 ₪0 εἰ 07600 ףטסה!גתה ,οπηηΐα ףטה6 61א16 1כ0זמ1םט5, זט+

 686]סזטתמ ΜῸΖ | 05018] קסו16 31 | 5תו4ז4200 66 58קק]גוז0 8102 |
 80010080טמ(טז 19[ (גזוס40טת טז 02[2 | εχ] εἰ 2102:  טשו 31 = |

 1821065 ןכז601051 02[3 | εἰ 45[ קא 2
17 εἰ] אא Μ᾿ Μοζ | (18)--0[סו טטתסט 111₪08[ 0; 102 | 

 6 Μ(5זתטמ(נז
 18 εἰ 08018 1115[ 141686 6]11167058מ 0[ 02[2 | 4106מ4]
 1סטמ( Μ 102: - (סמגמ)ו8 קסקט]טפ 6105 10:8(8116) "7 | סות
 }10 1[ סתגמו< טוסטפ 102 : סחומ65 טוסטפ 2[ : סחממופ ןכסקט]טפ 1? (טג0) |

ΜοΖ10ט6מ(טז ] 8116]טו8 א[  
 19 6סותומש8--(6 19] 0608 08! 6א466(]8 0[ | סמותועטפ 586-
 סט]ו8 31 Μοζ | Ὀεπεάϊοεπι תסממ6מ Μ]Ί 0660106( מםסמושת 7 :
 פ6ת60106(טז סתומ6 2102 | פטטזמ] 2 2[ 2102 | ה606זמטמו]

2 01 
ΧΙΝ 1 6סמ(688ו0תטנ 100186 31 | גה סורה [ 2?" 65 361816 Μ 

 Ὡ 6%] 65806 0[ | גממו8] המתספ 0[ | סוממוטפ] ./> סמו 11 |
 (016מ8] 27 εἰ 21 | גָק18 קזסקספטו| 1 | 6וט8] 66ו 1

ὙΠΟΡΙ5] 0 21 |8ט+6מג 1[ | תגסזהז6(טז 4 |  οὔτסטזמ]  εἴ3  
ἀομῖπο 1115{1[ 111 א[ | 111ש6]  

 4 ומ ןאומוטסמ] 5טקשז Νίπευς 11 | ₪6ת160 ΚΡ | 06]80] לש;
ἀοπιίηιιβ 19] 6605 31 |לק? 1 |  [66 ןאומוט6מ | Αββυῦ Μ5טקזה  | ]א 

 6וג6מ16מ4] ט6מוסמ( 21 | מג ףט6] εἰ םנגו] )1 | 6 15[ +6 ₪1 |
 ומ .455ע1115] הכט( ,455שז1085 31 | ףוטגות ומ 1232ץ]סמ6] 230110865 31 |

 -Ρ 47 " (580-) = 102 | 5ק1600108] סוגזה 3102 | נ16018 2[ 3102 |
 טסתוסמ(--!סחקומףטס] 66 1סתָקותףטס טסמוסמ( (101 31[ [02 |

ἱπμαθιἑαίοτεβ 2]: εἰ Βαθἰϊαίογεβ 0]02 | ἀεὶ πιεῖ] /<תהסו(הז6]  
εἰ 25--סתנמו )[02 | [006 | ἀοπιϊπὶ ἀεὶ Μοζ :]סממום| 3 

 ס6160465] 006זטמ+ סומו 18601088 )102 | םסזמ6מ] + 00011 0102 |
ΜῸΣΖ5860₪18] ו סזתמ1 8 88600115  ἴῃ 

 192. 6תגמ( 19[ קא 3102 | סמומ6פ 35727 6( 31 | 006זרגמ )102 |
ἀϊχεσαπὶ 21 102 {Ὁ ἰπ τε) | εἰ 39] πιδ]εάϊοιὶ25[ קו 102 |  οἱ 

 עז Μοὸς | ἀεβίγιμηι 27, סוחמ65 41 :ΜοΣΖ קל" 41[ 2[ | סחנמ65 79[
 סקא Μ | 5υοοεμάσπι )102 | סזטת( 25[ +1מ (6 0% | 3סטטמג]

 30( טו 02
εἰ 00[[1-21[ | גג] סטמג 2102 | 06מ60106מ(טז  ἰὰ18 וטמס]  

εἰ80מ01םטזמ !מ 8610זמוגזמ 102:  [ה0(6זמס ἀοπιῖπο | ]שסמ(טז 2 
 ἀοπιϊπαπι ה6(6זתטוה )1 | ומ 3606זמטתנ 1? (-םס 1'*?)

[εἸϊς65] 6801 0] | εἰ 19] 6811 Μ΄: 611006 (102 | 6301[14  
 εἰ טסה(| סזטמ( :Με 66 [6]ו005 [02 | ומ (6] 0; )102 | סזממ6]

 סוחמ65 2[ | 3666זתטנמ ] 8860013 0
 6 θεπεάϊοϊς 21: Ῥεπεάϊςε: 2102  ἀοπιίπυπιמ6616] 15

  3] (102צסקסתו חוהקתטוממ
 16 ו עו א[ס2] 460100816 4 (-הטוז) | 1105[ 5

[εἰϊχ---εἰ 25] ον 102 |ומ סזחתולטפ 58000115 2[ 2102 |  | Μοζ 
οοηβίεθίίαν 102 |וגו06ח0טמ 1 | ססמ 16מ0וגגה ] ססה6(6לטמ( 31 :  
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 אזצ 4 05

εἰ ρεγβοίεπευγ; εἴ םסמ 6861066 טסזפטתו 66 βεγηχοηΐθιβ 1261. ΕΠ )786765 05671, ףנו + 

)7( ἃ +6778 0613, 66טז )6א 11115 030101 6ט06ת ἀϊβρεγρεπέαγ, εἰ157861, סחוה65  ἔεγγαזה  
εἴ 6716 065648 6116 65% 18060066ט7 : { ἴῃ00005 161 ףטב6  ἔεγγα 15786[ 0656148 εἴסזחהו8  

 :ם %6וקטפ. 5156 !ם6זטמו תגו56760000ע !|!סעטמב 1כ6ט5 1ם +6778 157861, 6% 6(1תטתב 860100680ט8+ 5

 40תוטמו, 560 םסת ₪% קזטפ; ףטסג0טפףטס 160163607 +6תנקט הו60100]8(סחטו. 1565 8
 ?06706ה%טז 8 6301015366 503, εἰ סתנת65 4601868טת% 6]11167158ח1 10071806, 66 6008 1

 ב601663010טז !ם 63, 6% !ת סתוהוב 53600] 58600]סתטמנ 8601068016טמ5, 8100% 1ססט(1 580מ% 66 8

 סתות65 קזסקה6%ג6 15726. ὁ Ἐξ גמס סתגמ65 תהָאוסמספ 07726 ססתטסו(6ת(טע 80 (16ה00תב 6

 כשנת ונסז6, 6% 161:ח0ט6ה+ סזחהוג 16013 508, 4186 560ט0טמ+ 11105 (8150 677096; 7136 סחחמ65 7 )8(
 ס6ת60106ת% ])סתנותטתה ות 3606זתטתב, 66 ἰη 10501012. 156 סתגת65 8111 15786] ףטו 800?1/06ת%טזץ

εἰט6ת16מ+ 1מ 11167115816ח1  εἴ1166]00ת+טע  πεγίζαξε: εἴגת 8:60₪5 11115 חו6חנסז65 6וטת% 1261 1ת  
ἰη 1115 6786: % (9)6טתב 01]ו06מ%13, 66 סתנתופ 109601012  {Π4תגסותגסטמ+ !ת 36%6תהטתב ות 616  

 σαυάδεδυπέε αυΐ ἀΠρυαπε 1כ6טשמג טסחטהנ: טו 8ט(6תו [801טת+ 1ה1ףט8660(1ה 66 600300הג
ἴῃ 6111316, εἴ 906 +6115 סתומ!פטפ. 9156 חטת6, 8111, טסס15 תוגת00ס 5670166 1כ0תו1ה0  ἀεβοείεπε 

 -30180+ 105410188 εἰ 6166[  13061: {Ὁ δὲ 81115 650715 341366 τιססזבתמ 0]11 ףטס6 1קפו 16106
 תוספעתהפ, εἴ 51ת6 חו6תנסח68 1261 66 06ה601688% הסמנוה] 125105 18 סומו +6 כסז6, 18 6110846

 ות ἑοῖο 60106 5טס εἴ ות ἰοΐα ט1וופט(6 508. 89 ΝΌης סיס, 011, 6א1 8 \1ח1ט6 66 תס]| חו80676 8 )12(
 וש. 15566 ףטססטתטט6 616 5606116718 184761 +ט8התב 6126 ₪6, 6006תו 016 תס]| ות67ז6 ἴῃ וס

 5ת:סט5 605: 5301060 שחזה ףטוה וט](ה ἰηϊυΐξαβ 654 ἴῃ 1118, 66 86010 תוט153 ρεγβοίξατ, εξ חסה
 ססת(טתהטת6טמ 15006 ἈΠ 5 198080, ףט16 [6015 /\6ג10ת8ע0 ףטו 6טתנ תט(ע1010 ךט6תו טוטטמב

οἱ3תס6 (801681 108108:  πη! ἰαγὴ ΠΠ1π|8460ז5טתב? 560 16001006 ]2605  ἴεγγαπὶ4600216 ות  
 ,\6016תגז 611 δὰ ]טסשמנ, 08080 δυΐεπὶ !ם(073טו6 ἰῃ +6ת60785 8600/8085, טוג טהספוט(

τς (14)אגפא /\6וסגתטממ 06010676. 1269156 30186 17100185 כס5פ(ףטהזמ 562611016 כ4ז6ח+65 5008, 66  
 טאסז 6105 εἴ ₪11 ומ 601006 16001 טנג, εἰ 38163016 ἴῃ 01010366 1200801808 סטו 6

Ποπογίῆςε: 66 862611616 11[05 15008- 15 (15)50000 50. 1309 156 סטזבתמ 1826086 5606000018 60זטומ  
τερίοης 16018 : εἰ 136760108068( 6706216 00005 143061 εἰ 120018 411718 5].תגתופ ות : 

15 17) 
 4099 Ἐξ תבסו+טטפ 65% גתמסצטתב 66ה%טתב 160681 66 βερίεπι סוטה 613110800. 15 017 56 30+6ךט8 14 9

 τηογεγεῖογ 01016 כ6ז0:0006 1ח1ט68: 61 1016 6301010816תב 111105 3000618ב ומ 61015806ב
οπγηΐθιι5 606ח601א16 0)1רזחטתה זה  εἰףטהתה 300 טא16 /\61087 ז6א 11600זטזה ;  Μεάοτγυγῃ, 

ἴῃ +0778 1) 10106.55טז, 66 2301505 656 3ח46ט3תה הרס ז6007 \/ εἰ0616 גם ₪105 א!חוטש  

 5266 | ות 29] קש: Μ (?ץק | (6ומקסז6] ἐχϑφὲ Ουρ | ἰπ 45--פטס]
 6( ות סחנמ] 00106 8טס :΄Μ סא 5266 | 508[ 61 6

  Μאות6ט Μ | 6תונחס ט6זס] 6( םטמ6 8
 10 ףטהסונתךט6 1%? | 6006מ.] 60 31 | ]114[ ג!!הה )1 | <
 ₪6010] 30616010 21 | 60 גת 66טז 1[ | 1וט8] ]גו )1 | אה
 19 (06ז)] Ναάαῦ 11 | ףטו] 2« 66 Μ | 6טמה תוג(ז1ט1(] 56 טז[
 תו | 568 29] εἰ 1 | וחה]ווו85 21 | οὐ ,\ ]וגס הצ] .\ וסת 11 |
 אגטהה הטושממ] εἰ א8080 21 | ומוזסטוו 21 | ןאהטה6 39] קו 1 |

Μ00610616] סא  
 122 (ροδβίᾳυδῃ --5008] שלו 11 | [εἰι15 11118 11 | 8111[ + 1]סזרגב

Μ :אהָקּוו6ו  | Μו | קטה(גהחופ  
 18 56ה600011 1!!סתגתמ 21 | Ἐρθαιμαπὶς 21 | וה תטקוסמ6

 [Μεάϊα קא 1 | 1בס18] 10186 1
  000 Μהתהסזטממ] 2?" סונג 65861 1 | 56כ(6ומ] 14
15 πιογίγοϊαν (δ) ΒΡ | אוחסטס [אומוטס8 21 | δἀάιυοίαπι] 

 |  01ץטקוסמשות 1 | 00טא1(] סס6ק ]60(610118 | 1 06001
Μεάογυπι 295] 216016 31 | ἀοιπίπιπι] 606ווזה 2[ | .א[הוט )0/9([ 

 ,א590ז] 30:ט6 21 | .הת16ףט גזה 49[ 60 0 מסה  Μ | οἱאומשטס
 ₪ וה (6זזאזמ | 14%

 6אק!וסו6 70/6 21 | 6אק]ושו6 1וטשצ "17וסכו Ὁ) 3000 מה
Ρ) ΒΡ11ו6זסמץומטה  

ᾳυοπίαπι (] | αυοπίαπι 29[ ιΐα 2] | ἀἰϊχ[(] Ἰοσυΐυ5ףווא 15[  
ἱπμαδίϊαηι ΜΙ4 | [ )6א0606 | Μ0605  ]6% 3[ | 40זמותט5 129 

 ἴπ !6זזג] !6זזגזמ 3[ | 0טסטת(טז 2[ | δὰ (6זזגתנ 0ק(ומהו
 תשע

 5 πέγοπι 15[ וגזפונזמ א[ | 260:063טמ1 סומטזמ ] 601003 וגז
 סומטפ 31 = | υἱἢ קזחטפ] 56 (ק 5ו001) וגה ןקזו66זה )1 | 6 6ז(6(טז

Μה601106ה2ו(טז 29[ 0  | Μקו  εἰ31 | וה 6ג  
6 υετεῖ טשתוזמ Μ 

αυἱ 15]קא 3[ |  εἰ]ומ ה6(6זתטזמ  | Μ7 זמוםטומ] 060זת  
 ףטוא )1 | 06 6זטתו Μ | ומ הלווהטמו א[ | 1114[ ג!וס א1 | 41:

Μח/011806מ ) οἱ60108 ] (2]₪16 31 | .ט6זרגתמ] נ6ז6 1 | ןקסססא(וגזמ  
 9 εἰ 1.5 9 Ογρ 5ק66 | 611{ 01201 םס6 68( ףס 566 |

ἱπριίταοףטס  αἱ ἐπהגמ טפלופ (?ץק 5ק66 | 56חגו(6--(ה6116]  
 ποῦ 64115 060 εἰ 2604118 ὅρες | δετυίιο (?ץק-6000 | 00וומ0]
 060 31 Ογρ | וקא] 1 Μ Ογρ 5ק66 ( /שז/ ק!ג66) | οἱ ג--
 וטו ((88 ] 560 61 ₪05 מב 1316 1118 641718 αἱ סק6ז6ה וגז 1080118

Ογρ: 6|6-44[ (ט(!(!הממ  ἰμδιג6ואםו] (06ו0מ( 1 | ) | ϑρες 
 והסץתהתמ 31 | εἰ 4"] + (86ו60168 ὅρος | 61661008 5 ] 66]6ז0-
 5קש6נ (טפו)!!(!גתמ )1 | εἰ 9ומ| תושזמסז6%] תג6תוטז68 ות(

οπηίθυ»6ץק] קו 4": +וה  ΜΙ δεί Μ9 ] +  
Μ Ογρ5ק66 | הסומוח| (קפו0%] תסומשמ 1]!וט4 (6וו08 (?ץק)  
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